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వీర్రిక 

అనాది కాలంనుంచీ మన బేళంలో (పతి జీవన రంగంలోను 

'ప్రతిభావంతు లె నవ్య కృలెందరో జన్మించారు, విజ్ఞాన శాప్తాంనికి 

సంగీత సాహీ త్యాలకు, రాజకీయాలవ చారునేనిన జేవ అమోఘ 

మెనది, ఆందులో కొన్ని పేర్లు (పతియింటా శతెలిసినపేర్లు, ఇందులో 

చాలామంది కవిని ఉన్నా, (పజలక వారి జీవితాన్నిగురించి, వారు 

వేసిన మనాత్మా_ర్యాలను గరించి ఆంతశా తెలియదు. ఎంతో 

ప్రజ్ఞా 'పాభవాలు ఉండి, ఎన్నో నుహోత్కృృషమెన శార్యాలను 

పాధించిన వాఠెంద:ని గురించో మనకు దాదావు ఏమి తెలియద నే 

చెప్పాలి, 

పతిచేశ చరిత్రకూడ_ఎవ్కవ భాగం_ఆ జేళంలో (పఖ్యాతులె స 

హ్రీ) పురుషుల చర్మిత ఆని చెప్పవచ్చు. జేళ (ప్రగతికి నిర్మాణానికి 

చారు శారకులు, మన దేశం వివిధరంశగాలలో ఎలా అభ్యుదయం 

సాగించిందో గ్రహించాలంటే (పతిపౌరుడూ ఆ స్రీ పురుషులను 

ఇరీం-' తెలుసుకోవనలనీవ ఆవసరం ఉంది, 

మరాకీ సాహిత్యంలో హరినారాయణ్ ఆపే (పఖ్యాతుడు. 

మరాఠీ నవలా సాకి త్యం ఆయనవల్ల నే సృకమమైన మార్గంలో 

నడిచింది. ఆయన సాహీత్య జీచికం (ప్రారంభించిన తొలి రోజులలో 

సంఘంలో ఊన్న మధ్య తరగతి (పజల జీవితాలనుగురించ్చి వారి 

ఉమస్యలనుగురించి (వాశారు. ఆ తరువాత చార్మిత్రక_ కాల్పనిక 



vi వీరిళ 

కీ “శ్ కం 2 5 ఇ స చే "గాథలను స్విక చారు, క్రీవలం సాహిత్య (వమ్షశావడ వల్ల నే 

శావండా, తేన సికలలద్వా ౮, ఇతర సాంఘిక వ్యాసం గాల ద్వా౮- 

ఆయన పాందూ సంఘ అభ్యుదయానికి ఎన్నో విధాల కారకుడు 

కావడంవల్లకూణా మహారాష్ట జేశంలో ఆయన పేరు చిరస్థాయిగా 
గా లు 

నిలిచివుంటుంది. ఆయన గొప్ప నవలారచయితే. సాంఘీక సేవకుడు, 

“బాతీయ జీవిఆ గ్రంధమాల క ఈ గంధాన్ని _వానీయిచ్చిన 

డక్ ఎమ్, ఎ కరందికర్ క మౌ కృతజ్ఞత, 
ఇ 

న్యూఢిల్లీ , వి వి, శేస్కర్. 

ఆల్టో బరు 4, 1968 



అర అటా రె ఇ 

పష యసూచిక 

స్ట త్తజ్ర 

ఆ ధ్యాయము 

చాఅస్థ్రమ. 

పాకీవ్యం-గోవ “పటే? 1౪౮ 
స్ 

సాంఘుకె, జకం చా న్ కలాపాలు 

ఆపేగాకి కృషి 
Cu ర్త 

చాశతక వవఅలు 

కవితస్థము. నాటకాల. 





ఒకటో అధ్యా ఏరి 

జో రాణ దం 
2 ల రుల 

ప్ర 

కొంకణ్ (పాంతంలో న్గింపడిన చిత్ షావన్ _్రావ్మాణ కుటుం 

వోలలో ఆపే కుటుంబం ఒకటి. వారినాకామరుంణ్ ఆపే తాతగారు 

మహాశాష్ట్రంలో ఉన్న ఖాందేక్ లో తాలుకా en ఉండే 

వారు ఆయనకు ఇద్దరు కుమా -ర్రెల్కు నలుగురు కుమారులు, వారిలో 

వారాయణ్ ఒకడు. ఆయన కుమారుడే వారినారాయణ్ ఆపే 

ఆనాటి పరిస్థితులను= ట్రి వారి కుటుంబం కొంచెం కల వారి Geos 

మచే అనుకోవచ్చు. 

ఖాందేశ్లో మామ్లత్ దార్ అయిన శీ) గణ్్పత్ రావు పరాం 

జపేగారి కుమా _ర్జై యాము లక్మ్మీని నారాయణ్ ఆపే వివాహం 

చేసుకొన్నాడు. నారాయణ్ అతని సోద*డు మహాదేవ్ ఇరువుక 

వారుంటు సన్న (మంలో చదువు వార్త ఆయిన తర్వాత ఇంకా 

చదువుకోవ లెనను కొన్నారు. వాకితెల్లి వారిద్దరిని పూ నాలో ఉన్న 

గవర్న మెంటు హాస్మూలోే చదవడానికి పంపింది, కాని వారి 

ఆరిక పరిసితులనుబటి వారిదరూ ఉఊె్నాత్ విద్య నభ్యనీంచడం 
థు ¢ a 2 i} 

సాధ్యం కాదని నారాయణ్ గహించి ఆను చదువు మౌనుకొన్నాడుం 

వెంటనే ఇందోర్ లో నెలకు పది రూపాయల జీతింమోద ఒక 

చిన్న ఉ ద్యోగంలో చేశాడు, ఆయన ఇంవోర్ వదిలేసరిక ముప్పది 

రూపాయల జీతిము ఫుచ్చుకొంటూ ఉంబేవాడుు మహవాదేశ చాలా 



4 హరినారాయణ్ ఆెపీ 
గ] 

తెలివి నవాడు శావడంచేత అతని చదువువ నారాయణ్ 'పరినెలా 

పైకం పంపేవాడు, 

ఇందోర్ లో ఉండగా నారాయణ్ భార్య లక్ష్మీకి 16+ వ 

సంవత్సగము మార్చి 8 వ తేదీన ఒక మగపిల్లవాడు కలిగాడు, 

(ఇకచే హరి, ఆ గోజు శక సంవత్సరము 1785 మాఘ అమాచాళ్య 

అయింది, మగపిల్ల వాడు కలిగినందుక నాయనమ్మ బగు తెయీ 

వాలా ఆనందించింది, 

ఆ సంవత్సరంలో నే ఆపే కుటుంబము వూనాబేరింది. ఇందోర్ లో 

ఊద్యోగం చాశీంచుకొని 184౧7 లో నారాయణ్ బొంచాయిఃగో 

భారత తపాలా శాఖలో ఉద్యోగిగా చేరాడు. 1867 నవంబరులో 

మసాడేవ్ బి. ఎ, పరీక్షలో (పధకము స్థానంలో ఉ త్తీసడయాడు, 

ఆంతటితోకలిని ఉండడానికి వీలుగా పటుంబమంతా బొంబాయి 

చేరారు. 158 8 లో వారి వల్లి లత్మీబాయి మూడవ బిడ్ కలగశాచే 
ఛాలింత జాడ్యం వల్ల చనిపోయింది. పుట్రిన పసీబిడ్డకూ డా గతిం 

చింది. హరి కెన్నముందుపుట్రిన ఆడపిల్ల కూడా ఒక రైలు (పయా 

ణంలో న్యూ మోని యావ్లు చనిపోయింది. 

_ వారి తల్లి చావును (పత్యాతుం-గా చూచాడు నాలుగు సంవత్స 

శాల వయస్సు కలవాడే అయినా తల్లి ౯-వు అతని మనస్సుమోద 

చరగని ముద వేసీంది చనిఫోయేటప్పుడు ఆమె ఆన్న మాటలను 

వారినారాయణ్ ఆపే తం నవల “ప లమాత్ కోణ్ ఘేతో”లో 

పొందుపరిచాడు, లకీ బాయి మావు బకుపలలో ఉండగా హరి 

యొక్క_ బాగోగులను తాను చూస్తానని మవాదేవ్ ఆమెప వాగ్గానం 

వేశాడు. ఆ వార్జానాన్ని ఆమన ఆక్ష రాలా నిల బెబ్బుకొ న్నాడు 

కూడా, తన తల్లి (పేమను హరి తననవల *పణ్ లమెత్ కోణ్ 



బాల్యము థీ 

ఘనోోలో యాము తల్లిలోన్కు “మో” ఆనే నవలలో నుందరి 

తల్లి లోను * కర్మయోగ్ "లో చంద శేఖర్ తల్లి లోను చితించాడు, 

తలిపోయిన తర్వాత వారి నాయనమ్మకు, పె తలి (సె కండి 
య అలి ౧౧ par. 

భార్యకు బాగా మాలిని ఆయాడుు అల్ల" పిల వాడయాడు, ఒక సారి 

చీపావిలి రోజులలో పోలీస్ కమోవనర్ అజ లకు వ్యతిరేకం గా 

బొంబాయి వీధుల్లో టపాకాయలు శాల్చినందుకు అతనిని పోలీసుల 

నేతులనుండి ఆతని పె తడి శాపాడవలనీవచ్చింది. ఆనుకరణ 

విద్యలో చాలా చనేక్పుకలఅవాడు కావడంతో కూరగాయలు ఆమ్మే 

వాండశమ్స్కు పాములు ఆడించేవాండ్లను మరి ఇతరులను ఎప్పుడూ ఆను 

కరినూ ఉండేవాడు. 
వాట 

హఠి తండి 1970 లో తిరిగి వివాహం చేసుకొన్నాడు, ఆతని 

సవతి తల్లి అతనియంగు చాలా (పేమగా ఉండేవ, అయితే నానా 

సాహాబ్ ఉద్యోగరీత్యా బదిలీ అవుతూ ఉండడంవల్ల వారిద్దకు 

ఒెకేచోట ఉండడం చాలా అరుదుగా ఉండేది వారి షత 

బాంచాయిలో సె తం డిగారి సంరక్న్షణలోనుు తరువాత వూనాలో 
—-౨ 

నాయనమ్మ, ఆమె విధవ ఆడపడుచు సంరతృణలోను పెరిగాడు, 

(వధమ పూ సంల్రాకే పట్టా సగ కం ఇలా Ms తీ 

ఆయనక అదృష్టం కలిసీవచ్చినందుకు అందరూ సంతోషించాము, 
అన్నా సాహాబ్ కొదికాలం బొాంచాయి 'పభుశ్వ న్యాయశాఖలాోో 

సబ్ జడ్డి గా పనిచేశాడు, శాని సుమారు 4 సంవత్సరాలకే ఆ 

ఉద్యోగానికి రాజీ నామాయిచ్చి ఆయన బొంబాయి _హెకోస్తులో 

న్యాయవాదిగా పనిచేయ నారంభించాడు, ఈ మధ్య న. 

ఆయన భార్య షమయరోగంతో చనిపోయింది, వారి మరొొక్క_పార్తి 



శీ సహారినారాయణ్ ఆజ్ 
లు 

తల్లి లని గాడైైనాడు, గాక్షయవాకశా. అన్నాసాహబ్ ఛాగాసే 

పవరు డు, కాని క్ష 

ఉండ నారంభించాడు, ఆవి ఎక కబుంచానికి సహాయం వేయ 

డంలో అఆయ'కగల ఆ భక్తి 

(పవ గ్షనకూడ భరించరానిదయిండి.  ఒకసౌాకి ఆయన లం విధవతో 

బుట్టువుతో కటువుగా మొట్లాడడంవల్ల హర్ తండి తాను వేగే 

బటుంచాన్ని ఏర్పాటుచేసుకోవలెనని నిశ్చయించాడు. మరుసటి 

పోయింది. ఇంటివద ఆయన 
లు 

కోజాెనీ ఆయన బెంవాయిలోచే ఫణస్ వాడీ ఒక ఇల్లు కడర్చు 

కొని అక్కడికి మశాం మార్చాడు. బొంబాయిలో కటుంబ మిగల 

విక్కు_వ కావడంవల్ల ఆయన కుటుంబాన్ని తిరిగి పూ నాకు పంపవలనీస 

అవసరంకలిగిండి, ఆ గోజులలో వూనాలో జీవితం బాంచాయిలా 

కంటు చవకగా ఉండేది. 

సె ర్తల్లి చనిపోకముండే ఆమె పట్టుదలవల్ల వారి ఉవనయనము 

వూనాలో 1872లో జరిగింది. ఆ ఉత్సవము నాలుగు రోజులు 

చాగాధన వ్యయముతో జరిగింది, ఆ ఉత్సవానికి ముందు జరిగే 

విందులో (దానిని మాళ్ళ భోజనం ఆంటారు, అప్పుడు నూతన 

వటువు కాబోయే బాఎడు తల్లితోచాటు తల్లి విస్తట్లో చివరిసారిగా 

భోజనం చేస్తాడు), వారి పొకుగంటి ఆము ఉీమతి రాధాభాయి 

నోక్ లే, పిల్ల వాని చుకుకుదనానికి ముచ్చటపడి, తన కుమా క్రై 

మధుకు, అకిడు ఎప్పుడు వివాహం సుకొం ఆకు అప్పు జే, ఇస్తానని 

నప్పీండి, ఆమె భర్త విశ్వనాధ్ eg వూనాలో న్యాయవాది, 

ఆసేలవ పౌరుగింటివాదు. వారి ఆ రోజులలో ఫూనాలో చదువు 

శొంటూ ఉండేవాడు, 

ఆరవ సంవత్సరంలో వారి తేన పె త్రం డ్రిగారింట్లో బొంచాయి+ే 

ఉన్నప్పుడే ఆతని విద్యాభ్యాసం ఆరంభ మయింది. చీన్నతనంనుంచి 
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ఆతనికి పుస్తకాలు చదవడంలో అభ్సిరుచికలిగింది, ఆశని పెర్తం|డి 

గారింట్లో ఆతనికి పుస్తకాలు విరివిగా బొకె'.వి. ఆతనికి ఇతర 

శాలురవల€ల ఆడుకోవడానికి ఇష్టం ఉం డోదెకాదు, పుస్తకాలు 

చదవడంలో అతనిపన్న అఫీలాపుమూలం7గా ఆతను అల్లరిపనుల 

శోలిక్ పోయేవాడుకాణు. అతడు త్వరలో స బొంబాయిలోని 

జిషవ్ స్స “హాన్మూ-లులో మూడు తరగతులు ఫూ _ర్రిచేకాడు. కాని 

1876 లో ఆనే సే కలుంబము వూనా చేరడంతో వారకి ఫూ నాలోని 

ఇవర్న మెంటు వె “పాసూూ_లులే చేరాడు. ఆ పాఠశాల (పనిద మళ, 
(a 

అందు కతు మయా ఊపాధ్యాయులుం డే "మెం అచట కవ, 

శి ణ చాడరుం చది, విద్యా వాతావరణము ఊ తమంగ౫ా శఈండేడి. 
అటి 

వ పాఠకాలలో క సవ నుత సంబంధ ఘన 
(= న 6... 

జా'ంచాయిలోని ౫౭% సవ 
యు 

చది. శాని వూనా _పాౌనూ్కూ_లు-ే మ రాకీ 
a 

వాతావరణము ఊం 

వాతావరణము, సంప్రదాయము ఉండేవి. ఆ పాఠళాల (పధానో 

పాధ్యాయులు కంక, ఉ పాధ్యాలు బీన్ సీవాశ్కే ఛవ్లూణ్ కర్ 

నొప్పు పండితులు. దేశభ కులు ఆదర్శవాదులు* పాండ్త్యంలా, 
అశ 

పకవూస్తతలో, ఎభ్యతలో అభిరుచులలో వీరు ఎలప్యుడుా నిద్యార్డు 
@ య ఠా 

లకు మౌాగ్ళదర్శకలు గా ఉంచేవారు. కాని వీరందరిలో వ్ లబూణ్ 

కర్ గారి (ప్రభావమే వారిమోద ఎక్క_నగా పనిచేసింది. ఈయన 

చువారాష్ట్ర్రంలో విద్యా, పాండిత్యాలలో మాతనశ కాన్ని ఆరంభిం 

వాదు. ఈయన పత్రికా రచనా వ్యాసంగము జాతీయా ధశ్మాలతో 

కూడుకొని ఉన్నది. ఆయన రచనలు 19వ శతాబం చివర్ మూడు 
ం 

దశాబ్దాలలో (టిటిషు వారి కృతిమ (పచాశాన్ని, వివేక వినాకవ 

ప్రయత్నాన్ని ఎదుర “నేవి. పౌళశాలలో హరికి కటన్థించీన 

ముఖ్య స్నేహీతులలో కొందగు సఖారామ్ పాన్ సే, కృష్ణ వాబ్ శే, 

నరహరి కెజారికర్, శివరామసాశే, ఆత్యారామ్ దేశ్ ముఖ్ , గంగా 



(గ వారినారాయణ్ ఆపే 

ధర్ మహాజని, వైజ్ నాధ్ శాకీనాధ్ రాజ్ చాచే, ఆశే, రక 

పరాంజెప్కీ జేవేమొదలయినవారు, వీరిలో చాలామంది తరువాత 

రోజాలలో మహారాష్ట్ర '(పజాజీవితంలో వేరువేరు రంగాలలో 

పాల్గొన్నారు. 

హరి తండి 1830 లో సతారావ బడిలీ ఆయినాడు. అప్పటి 

మండి కొన్ని సంవతృరాలవరకూ వూనాలో ఉంటున్న ఆపే కుటుం 

బంలో మగవారిలో హరియే పెద్దవాడు, అక్కడ ఆతనికి అదుపు 

ఆకులు లేక పోయినవి, ఆ రోజులలో శ్రా మగవారిని ఎంతవరకు 

ఆదుఫుళో ఉంచగలరు? అంతేశాక అతనికీ అందరివద్ద గారాబం 

కాడా, అతనికి ఇంకా చిన్నతనపు అల్లరి వదలలేదు, (ప్రతి దినము 

సంస్కృత పండితుని బట్రతలను ఒకసారి నిమురని _స్లేశే తప్ప హర 

ఆయనకద్ద సంస్కృత వారాలను చదినేవాడు కాదు, రఘువ: కము, 

శాకుంతలము విక మోకర్యకి యము మొదలైన సంస్కృతి (గంధాలు 

చదివి, సంస్కృత (గంధాలను నయం గా కం శోనుక్రా చే 

కనాన హరి నంపాడించాడు, ఆ విధంగా అతను సంస్కృతం 

లోనూ మరాఠీలోను ఇతరులకన్న ఆధిక్యతను సంపాదించాడు, 

ఇంగ్లీషు బాగనే ఇదివేవాడు గాని డానిమోద ఆతనికి ఆ ద్ద 

ఎక్కువః లెక్కలు పూర్తీగా ఆశోద్ద చేశీవాడు, దన్తూరి విషయంలో 

కూ డా ఏమాత్రం (శద వహించ లేదు, అందువల్ల తరగతిలో ప్రథమ 

పానాన్ని అతన ఎప్పుడూ సంపాదించలేదు. ఈ కారణం చేతనే 
@ 
బహుళకః అరనిలో ఆభ్యుదయ వాంఛ వూర్తిగా తగ్గిపోయింది. 

శాని హరిలో పరిశీలనళ క్కి చాగా ఉన్నది. బాల్యంలో నే 

చిన్న కథలు, పడ్యాలు (వాయడం 1పారంభించాడు, ఆతని కథ 

అలో *వూరీ హౌస్ ఫీటలీ” (ఊత్సావాం పూర్తిగా మందగించింది 
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ఆశే కధను అతను ఐదవ ఇంగ్లీషు తరగతిలో ఉండగా (వ్రాశాడు. 

అతను “నాట్య కధాగ్గల” అనే మౌసపతికను చదువుతూ ఉండే 

వాడు, ఆది అతనిలో ఊహా శకిని UU శపించింది. "మెడోస్ టీలర్ 

(వానీన ఈషాండుగంగ్ వారి?” అనే ఆంధాన్ని “ఆనాధ్ పాండు 

కంగ్ * అనే *పేకుతోను, మరొక (గంధం కతార??? అనేదాన్ని 

ఆనువాదం చేశాడు. కాని ఆరెండు అనువాదాలు ఇప్పుడు లభ్యం: 

శావడం లేదు. 

విష్తుశా స్రీ, ఛివ్ లూణ్ కర్ తేన “న్యూ ఇంగ్లీషు ష షు నూలును 

అబాట్ 

1580 జఐవరి 1 వ తేదీన స్థాపించాడు. తరువాత ఆయనతో తిలక్, 

కరంకకర్, భగవత్ చే త వ్ముమ ముగురు డక్కన్ కాలేజ్ పట్ట 

రులు వీరి ఈ (పయక్నం, యః తం వారికి జూతీయ భావ 

ఓకత మైన విద్యను బోధంచవ౭నెనే వాంఖా పర్యవప'న మే. 

యుపతవం వారిని (పోత్సాహపం వచే ఆళ్ళ గారివమ్యు (దభుత్వ 

సాఠ శాలలో గరపబటదే వ్ద్య లో లోపించింది ఆ (వభుత్వపాఠ శాల 

లోని ఉన్నత తరగతి విద్యా సలల చాలామంది విష్ణుశ్నాస్త్రీగారిని, 

ఆయనగారి అననుకరణీయమెన ఉఊత్సాహక వూర ర్వ మైన బొ థనావ 

తులను బాగా ఎరి ఉన్నారు. వార్కి మరికొందరు ఉ త్సాహవంతు 

లైన భన న కలిని ఈ కొత్త పాఠశాలలో చేరాడు, వారి 

కంటే పి న్న వారిలో చాలామంది mu ఆనుకరించారు. ఈ కొత్త 

పాఠశాలలో మొదటి దినమున చేరిన బాలుర సంక్యా నూటయా భె, 

మాధవ్ రావ్ నామ్ దొోషీ, వాసు దేవళా స్కి, ఖక (ఆ తరువాత 

నీకు మహారాష్ట్ర చరిత పరిశోధకలయి నారు), నాక్ళస్ట్ దారులే 

(ఇంగ్లీషు భా మేఫోదనలో పసీదు అ లు), నన్ న దర్జీకర్. శాస్త్రీ (ప 

సంస్కృతే పండితుడు, పృతికా సం గం పాదపడువంటి (ప్రఖ్యాత 4S 
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ధ్యాయులు ఈ పాఠ శాలలో (పాఠంభంనుంచీ చాలా తక్కువ జీతాల 

వాద పనిచేశారు. ఆ సంవత్సరం ఆమ “నెలలో (పఖ్యాత సం 

స్కత పండితుడు చావున్ శివర”*గ్ అపే పాఠశాలలో చేరారు. 
లి 

ఆ పాఠశాల మంచి సితిలో ఆరంనమె, తరువాత వాలాశాలం 
ణా ౬... 

వరకూ జాతీయ విద్యా "కేందముగా నిలిచిపోయింది. మూడు మాసా 

అలో ఆ పాకకాల ప్డ్యా్యాల సంఖ్య మూడు వందలయింది. ఆ 

లి కక, BR ఆ ల! న ని న్న రోజులలోనే వారి ిటిష ప్రభుత్య సవ చేయను ఆనే ప్రతిన 

తీసుకొన్నాడు. ఆ ాకళాల వాశావరిణము వూరి ప్వాతిం 
అ 

[త్యేము, “గాండిత్యము వటతో నిండి పోయింది మెటిట్య లేషన్ 

తరగతిలోకి వచ్చే సరికే హరి మిలన్, మేప పియర్, స్కాట్, 

మెన్లీ, కీట్సు, జేన్ ఆస్టిం. డికెన్సు, ధాకకీ [గంధాలను, ఇంగ్లీషు 

లోనికి ఆనువదించబడీన మాలియర్ నాటకాలను డిఏ, ఆర 
ఖ్ 

వేనుకోగ ల జానాన్ని సంపాదించాడు, 
వ్ 

“కన్తూత్రి న ఇంగ్లీషు ఉఊారఠ ఖాలి? సంస్థాపకుడు విమ్షుశా స్త్ర మర 

చృష్ట వశాత్తు 1882 మార్చి 17వ తేదిన చనిపోయాడు. పండితుడు, 

చేళభ కడు అయిన విష్ణుశ్నాస్త్రీ మరణం వారిని దుఃఖసమ్ముదం=ే 

ముంచింది. శవం వెంట స్మశానం వరకూ వెళ్ళివచ్చిన వారి ఆ 

దృశ్యాన్ని చూచి ఆ ల్తేజితుడై “శిష్య జనవిలాపము” ఆశే పేరుతో 

ఛివ్లూణ్ కర్ మిద 89 పద్యాలతో ఒక విపాదగీతమాల రచించాడు, 

ఆ గీతము ఆచ్చు ఆయిన రెండు రోజులలోనే వెయ్యి (పతులు 

అమ్ముడు పోయినవి, ఆడేళ కని మరణానికి సంతాపవ.: తెలుప 

డానికి అసాఠ శాలలో జరిగిన సంతాప సభలో ఈ పద్యాలు చదువ 

బడినవి. (పథమముదణ పతులన్నీ ఒక వారంలో నే అమ్ముడు 

పోయినవి ఈచిన్ని (గంధ రచనతో వారికి (ప్రఖ్యాతి నచ్చింది, 
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కొద్ది శాలానికే ఆ పాక శాలోపాధ్యాయాలు అగర్ కర్, తిలక్ ఆను 

వారిద్దరికి - శారు గోశేసరి? “మరాళ”. పత్రికల సంపాదకులు 

Se ఒక ఆపద వచ్నిపడింది “కొల్లాపూర్ దివాన్ బార్వ” 

ఆనే అభియోగం 7" టా 1892 జూలై 174 నాలుగు 

మాసాలు కఠిన వరకము విధించబడింది, బేశభ క'లెన ఈ (ప్రతివాదుల 

న్యాయస్థానపు ఖు సేకరించబడిన నిధికొరకు సహార్కి తన 

స్నేహితులతో కళిసీ 2 హ్మాందమైన. కృషిచేసి, అన్యాయాన్ని 

నిరంతరము ఎదుర్కొ శే ఈ ఇరువురు (వన్ వ్య కు పలందు తః కగు ల 

గౌరవాన్ని వ కాని వీటన్నిం కి వల్ల ఆతిని చదువుకు 

ఎంగం కలిగింది, స వత్సర ము అతనిని బాంకామయు మె టివ్య 

లేషన్ పరీక్షకు పంపలేదు, కాని మరుపటి సంవత్స” ఎ. 1౫నిపిలో 

ఆతను మె టిక్యులే:.న్ పరీక్ష నో కం ల 

హారి స్కూల్లో ఉండగానే, "షేక్సివియగు, కాళిదాసు, 

ఖ్ న్నా రా సిన తులనాత్వకె “వభూతి అన కవుల్ని పోలున్లు ఆగార్క_ర్ (వానీన తుల త్మ 

పరిశీలననుచూచ్చి తానొక వ్యాసం (వాళాడు, ఈ తులనాత్మేక 

పరిశీలవలో అగార్కర్ దృష్టిలో శాలిదాసు సె కవులలో చివరి 

వాడు, ఈ అభ్మిపాయంతో ఏకీభవించని హారి. కాళిదాసు శేలిని 

భవభూతి కృతక శెలితో పోల్చి, కాళిదాసు ఘనతను స్థాపించాడు. 

కాళిదాసు (సేవను వరించిన పదతిలో ఉన్న విశిషతను గుకాశ్రే 
ణ థి ళు 

చేశాడు, తన అభ్మిపాయాలను బలపర్నుకోవడానిక్కి వారి శూల 

ఆం థాఅ-గోనుంచి ఎన్నో ఉదాహరణలు చూపించాడు. 

ఈ రోజులలోస వారి లాంగ్ ఫెలో (చానీన “బీవితిగిత.ఎ'” 

ఆశే ఆంగ్ల భాపాగీతాన్ని అనువదించాడు. తరువాతి శాలం+గే 

(ప్రభుత్వంవా రి పాఠ్యపు స్తశకాలలో ఈ అను వాదానికి ప్తానం ఆఖిం 
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చింది. ఆప్పటికే వారి సంస్కృృతంనుం చికూడా బాగా అనువాదం 

ఒక సంవత్సరం తరువాత హరి ఆగర్ కర్ వాసీన “పిశార్ 

విలనితి” (షేవ్సపియర్ (వానిన Hamlet నాటశానువాదము 

మోద 72 “పేజీల విమర్శనా వ్యాసాన్ని 1౧84లో వాకాడు, ఆ 

వ్యాసము చాలా pA పొందింది వృాదయ వై కాల్యంగల ఆగర్ 

కర్, వారి (వానీన విమర్శనను సుహృ ద్భావంతో స్వీకరించాడు. 

తవ శిష్యుడే విమర్శ (వానీనందుకు ఆయన వాలా గర్వింవాడు, 

వారి నాయనమ్మ, ఆమె పెద్ద కమా ౩ మనూతాయీ భర్త 

విహీన అయిన దగ్గరనుంచి చాలా దుఃఖిస్తూ ఉండేది, దానికితోడు 

ఆమె కమారుడు ఆన్నాసాహెబ్ (హరి పెతం డ్రి) మొండితనము, 
> 

విపరీత 'ప్రవగన అమె దుఃఖాన్ని ఇనుమడింపజేసినవి, ఆమె తన 

కాలాన్ని రార నరోన్మూ మత వివయకః మెన వూజలలోనూ గడప 

సాగింది, అందరు మనుమలు, మనుమరాళ్ల్ళలో ఆపకు హరి 

అంశే ఎక్కువ అభిమానం, ఆతని కిష్టమయిన పిండ్ వంటలు అతడీ 

కొరకు చా-చిపెడుతూ ఉఊంచేదిం అతకకూడ ఆమెను ఆలాగే 

అభిమానించేవాడు, ఆమెతో మాటాడడంగాని ఆమె ప్పిన 
యm 

ఒకటి రెండు కధలు వినడంగాని ఒక్క_రోజానకూడా మా నేవాడు 

శాడు ఆమె ఆడబిడ్డ (హారితం డికి మేన తు కటుంబ సంరత్నేణ 
అడి 

శదతోను, జాగ తతోను నిర్వహిన్తూ ఉండేది. ఇంచుమించుగా 
ధి ఆలి ఆం 

ఆమె గృహంలో సర్వాధికారి, 

అప్పటికి హరి వయస్సు పగహారు సంవత్సరాలు, ఆనాటి 

ఆచారాన్ని బట్టి అతనికి వివాహవయస్సు వచ్చింది, అదివరకే పొరుగున 
ఉన్న త్రీదామోదర్ పంత్ గోక్ లే ప్రమా రై మధును అతని కిచ్చి 
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వివాహం చేయడానికి నిర్ణయం జరిగింది. 1879 మే 16వ తేదీ 

వివాహానికి లగ్నం నిశ్చయ పరిచారు. 

వరకట్నం తీనీకోవడం ఆనాటి ఆచాకమెనప్పటికీ, వారి 
నాయనమ్మ శారి ఆళ్ల శ హారం పెండి కమారుడికి వరకట్నం ఏమి 

లేదు. ఆయినా నోక లే కుటుంబమువారు వచ్చిన బంధువుల నందరినీ 

బహుమానవూర్వకంగా సక్క_రించారు. వివాహం చాలా ఆడంబ 

కంగా జరిగింది. అప్పటినుండి వారిని ఆందరూ “తాత్యా అని 

వీలవచారంభించాయ. 

నూతన గృహంలో నూతవ వధువు మధుకు ఆత్యం తాదరము 

అభించింది, తనతలి తంషడుంకు ఆమె మిక్కిలి గారాబు విడ, ఆమె 
య tr] 

సాయుకాలం పుటింటికి వెళి ఉదయము తిరిగి ఆ లింటికి వసూ 
చ గి ది అతి 

ఉండేవి, మొదటి అయిదు సంవత+రాలు కొని మినహాయింపులతో 
cy ౧ 

ఈ విధంగా జరిగింది. వివాహం జరిగిన మొదటి 'సంవతృ్వరమంతా 

ఆరెండు గృహాలలోనూ ఎడ తెగకుండా విందులు జరిగెవవి, తరువాత 

జ క్ష్ గ << లో మధుప ఆ ల్రీంటిలో కొద్దికాటి గృహ కృశ్మాలభారం వప్పగించ 

బడింది. అటువంటి పని ఆమెక అ౭వాటులేదు. ఆపని చేర్చుశోవ 

డానికి ఆమెకు కొంతకాలము పట్టింది, ఆందువల కటుంబములోని 
యm 

ఇతర కోడళ్ల చురుకుతనంతో పోలి శే స్టే ఆమె వెనుకబడింది, కాని 

ఆమె ssi ఆందకూ క్షమిం చేవారు. 

ఈ సమయంలో హరి ఆలోచనలు ఏలా ఉన్నవో మనము 

ఇప్పుడు ఆలోచి-చాలి, నూతన వధువు చదువను, (వాయను "నేర్చుకో 

వలె:ని ఆతని అభిప్రాయం. ఇంతవరకు అమెకు అమర క్టైనములేకూ, 
ర్స్ భారత దేశము సాం స్కృతికంగా అం చెందవశ౭ెనం మే (ములో 

నిరత రాస్యులుగా ఉండడానికి వీలులేదని హరి ధృడ విళ్యా సము, ఈ 
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నూరేన విద్యావిథానము భారతదేశంలో | ప్రవేశించక వూర్వము 

భారత స్రీలు నిజంగా ఆవిద్యావంతులు కారు, విద్యా పద్దతిలా, 

ఆ విద్యకు ఆదర్శాలు మాత్రం చేసు, సారికి తవ విధులు వూర్తిగా 

"తెలుసు. ఉత్తమ గృహిణులు వారు నారిమాట, (పవని 

మృదువు, సరళం అయినవి, వారు తర సంస్కృతి కలరు. 

ఆధునిక వ్కాన రా ముం చరత, భూ ోళ్లము వారికి ఇ-క పోవచ్చు, 

ఈ విషయాన్ని రుజువు చేయడానికి చరితనుంచి ఉడాహరణ సయ 

నవసరంలే[ు, కాని విద్యావంతులైన యువకులు మిక వాం? 

bes ఆణగ తొక్కడం” (Subjection of Women. 
అనే (గంధం వంటి ౫గంథాలు చ=విన కారణంచేత వారికి మీ 

ఆధునిక ప. తులలో విద్యావంతుల చవేయదలెనన్ని "రి విధుల". 

బాధ్యతలను వారికి తెలియడేయవెనని కోరిక ఊత్వాహం క 

గాయి. మిక్ యొక్క భావాలంశే హరిక్ వాలా ఇష్టం. కళా 

శాలలో హరి స్నేహితుడి సోదరి శ్రీమతి కాశీతాయీ కని*న్ కరి 

అనే ఆమె తన గృ కృత్యాలు Pe బ్ 

సహాయంతో, వూర్వాచార పరాయణులైన సిం (పదిఘట నల 

చెదురొ_ని ఆంగ్లము, మరారీలను చదవడం అతనికి బాగా తెలుసు. 

ఆమె గాముర్హ్యానిక అతను చాలా గుర్వపరాడు, తన భార్య ఈ 

సంఘటనను ఉర (గహించవలెనేే కోరికతో వారి :: మెక 
విద్యాబోధన చేయడం (సారంఫించాడు. శాని అమె అంత 
ఉత్సాహం చూపలేదు, ఇంట్లో ఉన్న ఇతర (దూ వూర్వా 

చార జృక్పథం కలవారు. -రి దృష్టిలో హ్రీ ఆంగ్ల విద్య a 

ఆసలు ఏ విద్య అయినా సరే _ అనవసరము. ఆది పవ ర్తన లోపానికి 
చాలి తీస్తుంది. గృవాకృ త్యాలు ప్ త. నిర్వహించడం, 

చిడ్డల “పెంపకంలో తమ విధిని చెరచేర్చేడం, ఫు ప్ర స్తం విజ్ఞానంకన న్న 

౯7, 
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క్ లకు చాలముఖ్యమని వారి అభి సాయము. హరి భార్యకు ఆటు 

తంతి డడమంతా శాల శ్నేపం చేయవు? న ప్రీలను సంతోష పర 

వడం కషమయింది ఇటు తనె ఈ రయొక్క ఉత్సావా వూకిత మెన 

కొక్మాను నెర వేర్చడం కష్టమయింది, హరి కాలేజీలో నే నివాస 

ముంటూ తాను శని, ఆదివారాలలో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మధుక 

చదువు వెప్పవలెనసే (ప్రయత్నాలు ఎప్కువగా ఫలవంతేంకాలే-. 

చెప్పుకొన్న పాఠాలను తిరి! చదవడానికి ఆమెప అవశాళం లేక 

పోవడంతో శనివారం వచ్చేసరికి లోగడ చదివినది ఆమె మరిచి 

పోయేది. వారి తన భార్యను శ్రీమతి ఇాశీతాయూ కనిట్కర్ ప 

పరిచయంచేపి ఆమెను వీలైనన్ని పార్లు కలుసుకోవలసిందని మధువ 

శాప్పాడు. ఆపనికూడా ఆమె చేయలేక పోయింది, పెర్టలైన 

శ్రీం మనస్సులకు కష్టం కలిగించకుండా పూర్వ శాలఫు కట్టు 

ఇాట్లనుంచి తపి ప్పెంచుకో ని ఆమెవద్దక వెళ్ళడానికి మధుకు ఏలే కలుగ 

శేదు. ఇదంతా కొత్త వెండ్లిహతురి అస సంతృ ప్రికీ మన; శ్లేశానికీ 

కఅవర షాటుకూ కారణమయింది. హారిహడా చాలా క లవరపర్డాడు 

శాని, సరితని మెరుగు పరచడానికి అతి నేమా చేయలేక పోయాడు, 

1888 లో నూతన ఆంగ్ల పాఠశాలను వదలి హరి 

“ పూగాడక్కన్ కాలేజీ*లో చేరాడు, డక్కన్ కాలేజీ ,పసిది 

చెందిన విద్యాస్థానము, ఆ గోజుల-౧ సే దానికి (బ్రహ్మాండ మైన 

భవనము 6 _త్తిమమైన ఆం hes చక్కని ౫ంధా 

లయం, ప. మైన వసతి గృహము. విశాలమె (క్రీడాస్థలము, ఈరకు, 

గురఫు స్వారికీతేగెన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, పాఠ్య (గంధా లేశాక 

వారి ఇక్కడ ఇతగమెన (గంధథాలుకూడా చదివాడు, జె. యస్, 

మిల్, "హెర్మర్ట్ స్పైర్ ల (గంధాలు ఆతనిని ఎక్కు_వగా కకం 
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చాయి. ఇతర (గంధక రలలో ఆతను బేకన్", బర్, స్కాట్, 

జాన్సన్, మెకాలే, కేన్ ఆస్టిన్ల (గంధాలు చదివాడు, ఛాకరీ. 

డికెన్స్, ప్యాట్, ఆస్టిన్ ల నవలలు ఇంచుమించు అన్నీ చదివాడు. 

1920 సంవత్సరం వరకు రైనాల్ల్స్ అనే (గంధక ర్త (ఆంగ పాహీత్య 

చరిత్రలో ఈయన చేశే కనపడదు) [*0ధాలు మహాఠాష్ట్రషింభోని 

పాకకులలో విరివిగా (పచారంలో ఉన్నయి. ఆయన (వానీన 

“లండన్ అంతఃపుర రహాస్యాలు*” (Mysteries of the 

Court of London), “ సైనికుని భార్య ” (The Soldier's 

if౭) మొదశైన (గ్రంధాలను చాలామంది చదివేవారు. హరీ 

అవికూడా చదివాడు. ఆతను ేప్పుపియర్ (గంధాలుకూడా 

చదివాడు కళొశళాలలో చేరిన మొదటి సంవత్సరంలో నే 

“ రొమియో-జూలియట్ ” (ROomeoand Juliet) కో 
(గంధం పైన “నిబంధ చండిక లో ఒక వ్యాసము ఛాళాడు. 

రాజకీయాలు, మకమ్యు వేదాంతము-వీటికి సంబంధించిన గం ధాలు 

కూడా అతను ఆడపాదడపా చదివాడు. హోాలామ్ (వానీన “బిటిము 

రాజ్యాంగ చరిత” (History of the British Consti- 
tution) ఆంెటేకూడ ఆతనికి ఇష్టము. కళా శాలలోని అధ్యాప 

వలు ఆక్సెన్ హామ్ సెల్ఫీ, ఫారెస్ట్, ఆర్. జి. చారెట్, యస్. ఆర్. 

భఛావ్ డార్ కర్, శాస్త్రీ వామనాచార్య రుల్కీ_కర్ మొదలయిన 

వారందరూ నక్షత మండలంలోని నక్షుుతాలవలె (పకాశళించేవాశి, 

వి. క. రాజ్ వాడే (తరువాత ఇంగ్లీషు భామలో ఆచార్యపడవి 

నలంకరించిన వాడు అప్పుడు శాలేజీలో దకీణ ఉపకారవేతనం 

పాండినవాడు. ఆ కళాళాలలోని విడ్యారులపు ఇదివరలో భారత 

జేళములో ఏ కళాశాల నిర్హ్యారులకను లేని స్వాతంత్ర్య మున్నది. 

శిల్లితం(డ్రుల నిర్బంధముగాని, మత సంబంధ మైన ఆటంక ముగాని 
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శేవండ్వా ఇష్టానుసారం చదవడానికి, తోచిన పనిచేయణడానికీ, తమ 

వయస్సు వారితో కలిసీ మెలిసి తిరగడానికి, ఆడడానికి మాట్లాడ 

డానికి వీలుగా వారు తమ స్యగృహాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. 

ఈ స్వాతం త్యము సాధారణంగా చాలా సగ్గుణాలకు శారణమవు 

తుంది, శని కొందరికి ఆ విధనెన ఉపయోగాలు కలగక 

పోవచ్చు. హరి ఈ స్వతంత్ర వాతావరణంలోకి మనఃపూ ర్హిగా 

(పచేశించాడు. కళాశాలలో జరిగే వివాద సలు (Debates) 

లో పాల్గూ నేవాడు, శాని (గంధాలయంలో కూర్చొని చదవడమే 

ఆతని (పథాన కార్య కలాపము. ఖిచ్య్యాస్డల (గయ ధాలయము ఉన్నది 

గాని అందులో మరాఠీ సాహిత్య (గంధాలు కేవు, పూర్తిగా హరి 

(పయత్నేంవల్లను, అధికారులకు అతను నచ్చచె స్పడంవల్లను ఆ 

(గంధాలయంలోక్ మరారీ సాహీత్య (గంధాలు వచ్చినయి. కళా 

శాలలో ఆతనికి చాలామంది మంచి స్నేహితులు దొరికారు. హారి 

హాస్యయుతంగా మాట్లాడేవాడు. అందువల్ల అందరమూ అకని 

సవాచర్యాన్ని ఆశిం చేవారు, సమర్డ్ , పాన్ సే అనే అతని న్నేహ్ీ 

తులలోకలిసి వారి గోల్త్ స్మిత్ (వాసీన “She Stoops to 
Conquer ౩౩ అనే నాటకంలో పొకధారిగా ఉండి, ోటానీ 

ఆంవ్ కిన్? (Tony Lumpkin) అనే పాతధరించాడు, స్వదేశీ 

ఆటలలో అతనికి ఆంత అభిరుచిలేదు. టెన్నిస్ బాగా ఆడేవాడు. 

పడవషి శారు చాలా ఇష్టముశాని పడవను నడపడానికి అతను 

ఎప్పుడూ కెక్తువేసేవాడుశాడు, ఆ సంవళక్సిరాంకమున (పధమ 

పరీక్షకు హర్చొన్నాడుకాని 5 గణితము లో తప్పిపోయాడు, 

ఆ కారణం చేత విశ్వ విద్యాలయపు పరీక్షకు కూర్చోవడానికి ఆతనికి 
పీలుశా లేను... ఆప్పుడు హరికి ఒక సమస్య ఎగురయింది, ఆతను 

వెనుక బడినాడు, ఆతని సవోాధ్యాయులు ముందుకు వెళ్లారు. ఆ 



కారణంఒక ఆతను కొత్తగా తెువబడిన “ఫిహాసన్ కాలేజీలో 

చేరడానికి నిక్నయించుకొన్నాడు. వామన్ శివరామ్ ఆపే (గొప్ప 

సంస్కృత పండితులు) జి, జి. అగర్ కర్, 

వీ. జీ, తిలక్ (తరువాత “లోకమౌాం్యి అని (పనస జెందిన చారు) ఆశీ 

ఆధ్యాపకలు ఆక్కడ సంస్కృతము, చరిత్ర, ఆంగ్లము, గణితము 

వరుసగా బోధించేవారు, ఆచార్య కేల్ కక్ గారి ఆంగ్ల భాహాబోధస 

హరిని ఎక్కవగా ఆకర్షించింది. తరుచాత ఇారిద్దరు జీవితాంతము 

న్నేపితులై తరుచు సాహి త్యాన్నిగురించి చర్చిన్తూ ఉం డేవారు. 

ఆ రోజులలో యువకులు శేనాల్డ్స్ ? (వానీన నవలలు 

ఎక్కు_వగా -చదివేవారని, హరి డక్కన్ కళాళా.లో ఉండగానే 

“లండన్ అంతఃపుర రవాస్యాలు ” ఆనే [గంధాన్ని చదివాడిని 

ఇదివరశ్తే చెప్పినాము. ఆ (గంధంలోని మొదటి రెండు ఆధ్యా 

యాలను వారి అనువాదం చేశాడు, వారి స్నేహితులు ఆ డక్నాన్ని 

వారించారు, వైద్యో దానిని *" పూనా వైభవ్. ౧ అనేపతికా 

సంగాదకుడివద్దవ తీసికొని వెళ్తాడు. ఆయస దానిని వెటనే డన 

పత్రికకు అనుబంధంగా * మనిం ” (The Interlude) అనే 

పేరుతో (ప్రకటించాడు. ఈ (పచురణ పాఠవ లో ఉదెళోత్సా 
హోలను కలిగించిండె. రావ్ బహదూర్ ఏ. యమ్. మహాజని, రావ్ 

బవాదూర్ కే యన్. సానే అశ '్రవీడ్డ గ్రంభక ర్హలు “పేరు 
(పకటింపబడని ఈ (గంధక ర్తను ఆభి-ందిస్తూ పృతికా సంపాదకునికి 

లేఖలు 'వాశారు, £6 నాట్యక థాన్షవ్, ” సంపాదకుడుకూ జా 

అభినందిన్తూ, తాను తరువాతి అధ్యాయాలను చదవడానికి మిక్కిలి 

అతుంతతోవేచి ఉన్నావని (వాకాడు అదే సంచికలో అనగా 

ల మథలీస్థితి ?) (ప్రకటింపబడిన సంచికలో నే * వికోంయా యుగపు 
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నవలయొక్క_ "ఆదర్శం ౩ ఆనే విషయముమిద ఆ-.7గా * సంఘాన్ని 

వా _స్టవికంగా చితించడంద్వారా సాంఘికాభ్యు దయానికి ఆవసర 

మయిన సలహా ఇవ్వడం, వినోదాన్ని కరిగం చడం” అే విఒయాన్న్ని 

గురించి వారి ఒక వ్యాసము వాశాడు. వారి (వాన్నపవల, చానిని 

(ప్రకటిస్తున్న పత్రిక అవలంబించే పూర్వచార దృక్పథానికి వా ర్రిగా 

ఖిక్నంగా ఉన్నది. కాని పజాభిజాయం మాతం ఆ (పచురణకవ 

పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉండడంచేత ఆ నవల ఆ ప్మతికలో నిరభ్యం 

కరంగా (పకటించ బడిసది. మరొక విధభంగాకూడా ఆది సంపాద 

పడికి సంతోషాన్ని కలిగించింది. అందులోని కొన్ని పాత్రలు, 
లాయరు డాక్ష రు జమిందారు దువారాశా ఖర్చుచేసే ఒక వడ్డి 

వ్యా పారస్థుని కమారుడు, ఇంకా అనేక పాతలు వూనాలోశే 

ఆయన చుట్టుపప్లు సజీవంగా ఉన్నవాళ్లను చితిస్తున్నవిం పాఠకలో 

శాన్ని ఈ నవల వూర్తిశా అలరించింది. మహో రాష్ట్రమంతటా, 

అందరూ వానినిగురించే చెప్పకో చనారంభించాయ ఆనాటి మహా 

రాష్ట్ర సంఘంలోని వివిధ అ? రహులలో ఉన్న వ్య కలను చాలా 

అందం గాను తెలివి లేటలతోనూ ఆ నవలలో చితించడం జరిగింది, 

ఆ చిత్రీకరణ చాలా స్వా ఫావికంగానూ, జీవితాన్ని అనుకరిన్తూనూ 

ఉన్నది. వ్యఖిచారియె : ఒక శీ గృహం చాలా బాగా. వర్ణించ 

బడి డి, అదె చదివి వూనాశో (పనిద్ధి కెక్కిన ఒక వ్యభిచార శీ 

కూడా మోసపోయింది. ఫానీబన్న్నే (Fanny Burne, ) తం డికి 

ఆమె ఎవలీన్ (Eveline) ఆనె (గంథం (వానీందని, చా. కాట్ 

ఛాంటీ ‘Charlotte Bronte) తండికి ఆమె జేక్ ఐర్ 
Jane Eyre) ఆనే నవల (వాసిందని గాని తెలియన క్షే, హరి 

ఈ (గంధం (వాశాడని అతని వటుంబము చారి కెవరికీ చాలాకాలం 

2 
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వరకూ తెలియదు. ఈ గంధ (పచురణవల్ల వారికి పేరు (పలిన్షలు 

వచ్చినవిశాని చదువులో ఆలిని ప చాలా త్మ శోయింది. అందుచేత 

అతను మొదటి స. వత్సరం పరీక్షలో తిరిగి *౫ణికముిలో-నే తప్పి 

పోయినాడు. ఇది ఆతని ెపె పెత్తం, డికి వాలా ఆశళాఛంగము కరిగించ 

డంచేత ఆయన వారిని తిరిగి డక్కన్ కళాశాలలో చేరవలనీందని 

ఇంచుమించుగా ఆధా వంచాడు: అక్కడ ఆతను ప్రథమ సంవత్సర ప్ప 

పరీకులో కృ తార్ధడైనాడు. విశ్వ విద్యాలయ పరీక్షణ కూర్చొ 

న్నాడు. అ పతి లో సంస్కృతము, ఆంగ్లము తదితర విషయాలు 

బాగానే (వాశాడు కాని అప్పుడుకూడా “గణితమూలో నే తప్పి 

పోయినాడు, ఆ తరువాత రెండు పర్యాయాలు పె%నేటు విద్యార్థిగా 

విశ్వ విద్యాలయపు పరీక్షలకు కూర్చున్నాడు, శాని పరీషిలో 

-నెగ్య లేదు. చివరకు 1886 లో కళాశాల వదలడానికి, విశ్వ విద్యా 

అయపు చదువుకు సంస్ సి చెప్పడానికి ఆతను నిశ్చయించుకొ న్నాడు, 

అది ఆతని పె త్తం బాలా కవంకలిగించిండి తేన తమ్ముడి 

కుమారుని (హరి సాహిత్య వ్యాపంగమం యే మిక్కిలి ఆదరముగల 

శావ్ బహాదుర్ శానిట్ కర్ తో ఆయన మాట్లాడాడు, బిఎ, యల్, 

యళ్ బి. పరీతమలు రెండూ పూర్తిచేసి తనతోచాటు బొంలాయి 

కోర్టులో ప్లీడరుగిరీ చేసేటట్లు వారిని (పోత్సిపహీంచవలనినదిగా 

ఆయన శానిబ్కర్ గారిని కోరాడు. ఆ విధంగా జరిగింట్లయి త్ర 

వారి కటుంబవు భవిష్యత్తును గురించిన ఆదున్చా ఆయనకు త గ్లేది. 

శాని ఆ విధంగా జరుగలేదు. చివరకు నిరాళతో 1886 లో వరి 

కళాశాల విద్యకు స్వ స్తీచెప్పాడు, 

1883 లో వారికి కానిట్ కర్తో తన "పె త్తండిగారింట్లో చే 

పరిచయ మెంది. అప్పుడు ఆయన బొంబాయిలో పీ డరుగ- పని 
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చేస్తున్నారు. ఆయన హరికంకు పన్నెండు సంవత్స రాలు పెద్ద, 

అయినా సారస్య్వతాభికుచులలో ఉండే ఏకభావము వారిరువురిసీ 

సన్నిహితులను చేసింది. వారిరువురి మధ్య స్నేహము బాగా నెల 

కొన్నది, ఆ తరువాత శానిట్ కర్ బ్ జడ్జిగా నియమింపబడి 

బొంబాయివదలి వెళ్లాడు. కాని వారిన్నేవాము 1917 వరకు కొన 

పాగింది. అగర్ కర్ (వాసీన హామ్లెట్ (Hamlet) మరాకీ అను 

వాదాన్ని, అది ఇంకా పూనా ఆగ్యభూవన్ స్ లో అచ్చు 

ఆవుణూ ఉండగానే వారిరువురు చదవడం తటస్థించింది. ఆంకకన్న 

ఉత్తమమెన అనువాదాన్ని చేయవచ్చునని హరి అనుకున్నాడు 

అటువంటి అనువాదాన్ని శానిట్ కర్ ఒక నెల రోజులలో వూర్తి 

చేయవలెనని, దారిని అబేమాదిరి ఆకారము, టైపులో. అంతకన్న 

మంచి శాగితముమోద ము[దించవలెనని ఆ స్నేహితులిరువురు నిశ్చ 

యించారు. తరువాతే వారి తౌను (వాసీన ఈవ్ పత్ రావ్”? అనే 

నవలలో నిమ్ణుపంత్ లక్ష్మీబాయి పాత్రల చిత్రీకరణలో శానిట్ కర్ 

డంపతుల సీ ఆదర్శంగా తఈసుకొ న్నాడు. 

శ్రీమతి శానిట్ కర్ *రంగ్ రావ్” అనే నవలను (వాయడం 
శక్ ఆరంభించింది, వారి (వాస్తున్న మథలీస్లితి” చదివిన తరవార, 

శన ఫు సకమ్యు హరి ఫు సకముతో పోటీ చేయలేదని, దానియొక్క 
కేకే అటి 

సాహిత్య స్థాశాన్ని ఆందుళో లేదని అనుకొని ఆమె చాలా నిరుత్సాహ 

పడింది హరికి ఈ విషయం తెలిసీ, పుస్త ము (వాయడం వూరి 

చేయవలనిందని, (పోశ్సాహపరున్తూ ఆ మెక ఒక ఊఉ తరం [వాకాడు 

ఆ ఉ తరంలో వారి ఆమెను ఆమెళ కి సామర్యాలను మించి 
ఐవీ వాలి ఇల 

భూషించాడు కాన ఆ కా త్రంంవల్ల ధ్రార్య ముక లిగి, ఆమె ౪ పుస్తక 

రచనను పూ ర్తి చేసింది. ళ్ 



రెండవ అ ధ్యాయము 

ఇ తి వి పూ గా Tr 

సాహిత్సంలొకి ప్రవెశమ్ము 

హరినా రాయణ్ ఆేవంటి కొందరు స్నేహితుల సహాయంతో 

శానిట్ కర్ 1586 జాలెలో మనోరంజన్” (వినోదము అనే 

పత్రికను (పారంభించాడు. దీని సండాదకత్యంలో హరికి (ప్రముఖ 

స్మాతే ఉన్నది. శ్రీమతి శానిట్ కర్ (వాసిన “రంగ్ రావ్”) ఆనే 

నవల, ఆపే వానిన “౫ణ్పర్ రావ్” అనే నవల ఈ పత్రిక 
లు 

(ప్రథమ సం చికనుండి ధారావాహికంగా (పచురించబడినవి, (పథమ 

సంచిక చే ఆగర్ కర్ చాలా (పశంసీంచి, శానిట్ కర్ దంపతులను, 

ఆ'స్లేను తన స్నేహితులవద్ద చాలా మెచ్చుకొన్నాడు. మరాఠీ 

సాహిత్యానికి పితామహుడు అనదగిన కీ! శే! విషు స్టుకాన్మఛివ్ లూణ్ కర్ 

క్షాపశార్థము; ఆయన 'పనిర్ధప్యతిక “నిబంధ మాల) జ్ఞాపశార్థము 
థి 

1388లో ( అపాం కంభింపబడిన “నిబంధ చం|దిక? (The Essayist) 

అనే స్ వారినారాయణ్ ఆ థను సంబంధము ఉం డేది, 

ఆ పుత్రిక కొన్ని ఇబ్బందులకు లో -నెనప్పుడు ఆస్తే (పయ త్నాలవల్ల 

“మనోరంజన్”, “నిబంధ చం దికి”లు శిండూ 1887 లో కలివి 

చేయబడినవి. దాని (పచురణ 1892 వరకూ సాగింది. ఆపే తన 

పాంఘిక నవల + ర్ సత్ రావ్ *ను, “దాకాక్నీ పణాఐ కలన్ 

ఆనే ఊద్రేకోశ్చాహాలను కలిగించే (గంధాన్ని thriller); 

“జయధ్యల్ ౩ 6ళళ్ళుపకీ ర్ధి చరి తి, “సుమరీ విజయీ” అ-జే 

వాటశాలను (ఇవి మూడు శాం(గీవ్ (వానీన *దుఃఖిత అయిన 
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చెండ్లివాతురు” (The Mourning Bride). విక్టర్ హ్యూగో 
(వావీన * హార్నాని?? (Hernani, చేక్సపియర్ 'వానసీ 

“పలికి పతి” 025016 for Measure) అనే గంధాలపై 
ఆధారపడినవి) థ్ ““మారూన్ బుకర్ కున్ వెద్యబావా'", “పళ ఫుట్య 

వదా ఆనే (పహపచాలను, కొన్ని చిత్న కళలను ఒక వ్యాసాన్ని + 

కొన్ని పద్యరచనలను ఈ పతికలో (ప్రచురించాడు, అహ్మద్ ర 

నగర్ జిల్లా నెవాసెలో కానిన్ కర్ సబ్ జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు ఆరు 

వారలారాటు ఆచ్చే ఆ కటుంబంతోకలని ఊండ, షేక్స్పియర్, 

తు కారాన్నంటి ఆంగ్ల మరాఠీ కవు+నుగురించి మిల్, స్పెన్సర్ అ 

పేడాంతాన్ని, సంఘ సంస్కు_రణ, సమకాలిక రాజకీయాలనుగురిం+ి , 

ఒకటేమిటి). (ప్రపంచంణేగల సర్వ విమయాలనుగురించి చర్చిస్తూ 

కశాలంగడిపాడు, 

కళాళాలను వ్రూర్తిగా వదలిన తగువాత 1888లో ఆపే ఓక 

,పచురణ సాను చెలక్షొల్పవలెనని అనుకొన్నాడు, ఈ విషయము 

ఆయన శానిట్ కర్ క |వావీన ఒక ఉ త్తరంవల్ల మనకు తెలుస్తున్నడి, 

“కుల్ కర్ణి ఆణిమద్దలీ” (Kulkarni & C0.) స్థాపవల ఆడ్జె 
ఒకడు. శజీవికచర్నితలు వరుసగా (ప్రచురించా లెన"సే (ప్రస్తావన 

జరిగింది. ““కరమణూక్”” (Recreation క్త విశ్రాంతి పూర్వక 

వినోదము అస వారపతికను నడపాలెనని ఆ స్టే అనుకోన్నాడు, 

అందుక కారణము కొద్దిపాటి విద్యగల వారు వినోదాన్ని, మానసిక 

జిన్నశత్యాన్నీ కలీగించే సాహిత్యాన్ని చదవాలెనని ఆపేవగల 
కోరికే. (ప్రజలందరికీ రాజకీయాలే పరమావధిశావడానికి ఏలుండ 

వనీ, ఆ ఆవసరము వారికి తిలక్-గారి “ళకేనరి ప తికవల్ల , ఆగర్ 
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కర్ గారు (కొ త్ర తగా (పారంభించిన ోస సుధారక్ *”వల్ల తీరుశున్నదని 

ఆస్రే అభి, పాయము. 

ఆపే అత్సగౌరవముకల వ్వ కి, (ప్రచురణ సంస్థను సాపించే 
ట్ "ఆ వ్ శ 

(పయత్నంలో ఆపే ఉన్నాడని ఆయన సెత్తండికి తెలిసినప్పుడు, 

ఆయన ఆపే పేక కామా ఈ విషయంలో సహాయం చేయనని 

(వాకాడు, “ఆసందర్భంలో వారిద్దరికి ఘర్షణ జరిగింది తన స్వంత 

పథకాల (schemes) భారము ఆయనమిద వేయ దలుచుకో లేదనీ 

ఆయనవల్ల తనకేమి ఆరక సహాయం అవసరం లేదనీ ఆపే పెక్కం 

డికి చెప్పాడు. మరొక సంఘటనకూడా ఆయన స్వాతం _త్యాన్ని, 

ఆక్యగారవాన్ని తెలుపుతుంది, ఆనందా[శమ సాపన జకిగిన తరు త్రీ a & 5 
వాత ఆపే ఆశ్రమ ఆవరణములోనే ఉంటూ ఉండేవాడు, చాలా 

మంది స్నేహితులు ఆయన చుటూ చేరుతూ ఉండేవారు. ఒకసారి 

ఈ స్నేహితులతో కలిని ఉండగా ఆయని పె త్తండి చూనీ, ఇట్లా 

శాలము వృధా చెస్తున్నందుక తన ఆనిప్పతేను నూచించాడు. 

వెంటనే ఆడే ఆ (పక్కనే ఒక గది అదైక తీసుకొని అందులోకి 
లు చి 

తన మశాం మార్చాడు, ఇది తెలుసుకొని ఆయన చెత్తండి బాలా 

విచారించి, తన అలభ్థి పాయాన్ని వివరిస్తూ, సంఘసంస్క_ ర్తలకూ, 

భాగ్యవంతులైన సోమరి పోతులకూ, రావ్ సాహెబ్, రావ్ బహా 

దూర్ అహా దూరంగా ఉండమని సలహాయి స్తు ఉత్తరం వాకాడు. 

విజానికి ఆయన అభ్లిపాయం ఆపే తననిజమెన స్నేహీతులవ 

దూరం ఉండమనిశాదు. శాని Seer మాకం ఆశే పిన ఆ చమ 

యంలో ఇవ్వత గిన దే, 

నిందలు, చూవణలు ఉపయోగించడం హారి స్వభావానిశే 

విరుద్దము, “తోకపితవాడి” (గొపాల్ రావ్ బేళ్ ముఖ్ ), జ్యోతి 
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వాఫ్రుల్కే ఆగర్ కర్ వండి సుత్రసిన సంఘసం స్కర్త లుపయోగిం చే 

పేలు ఆయనకు అంగీ కారయోగ్యం కావు. పజలను సమ్మతి 

ఉజరచి, బుజ్జగించి మంచి పనుఅప పురికొల్చి ఆవిధంగా సంఘానికి మేలు 

చేకూర్చవలెనని ఆయన ఆభిపాయము. దానినీ ఆధారం చేసుకొ ణీ 

ఆయన ోకరమణూక్”” వార పృతీకను పారంభించాడు. అప్పటికి 

ఆధే వయస్సు ఇర వై నాలుగు సంవత్శరాలు మాత్రమే. ఆయన 

సహజంగానే ఆశావాది. ఆయన భావాలు ఒక (తోవకు వచ్చి 
సిర పడుతున్న విం తినచుట్టూ జీర్ణదళశలో ఊన్న సంఘము బాగుపడి, 

తద్ద్వారా రాజకీయ స్వాక =(త్యము సాధించే నిమిత్తమె తాను అను 

కొన్న పనులు చేయడానికి ఆయన తువఃపూర్వ] త్వుమే ఆయనకు 

సహామశారి అయింది, ఆయన ఆశయాన్ని సాధించడంలో ఆయన 

(గంధరచన నిజంగానే అంతిమదంయాన్ని సాధించింది 

“కరమణూక్” (పథమ సంచిక 1890 ఆరో బరు 81వ తేదీ 

శనివారం విజయదవమినాడు వెలుపడింది. ఆ తరువాత ఆది (పతి 

శనివారము (పచురింప బడేది, చాని మొదటి పుటలో ఒక సంస్కృత 

శ్లోకం ఊదవారింపబడేది, “*ఇతరుణ తమ వ్యవహారాన్ని తర్క 
యు కంగా వారించిన్యా పరువవాన్క_్లల ఉపయోగించినా, మేము 

మాత్రము మధురవాకు_లు ఉపయోగించడానికే అభిలషి పాయు”, 

అని ఆళ్లోశానికి ఆరయు. (ప్రాపంచిక వివయాలను గురించిన 

జ్ఞానాన్ని వ్యాపింప చేయడ మే శావండా, ఆధునిక క్త విజ 

చాన్ని కూడా ఆందరికీ వృాదయంగమం గానూ, అభికచికలిగిం చేది 

“గానూ ఉంటదే భాషలో (ఆ భామ వెకిలికసముతోకూడు కొన్నదీ, 

పటుత్వము లేనిదీ, మిక్కిలి పారిభాషిక యుక మెనదీ శాకాడదు) 

అందించడమే పిక ఆకయమనీ, (ప్రాక్పశ్చిను సాహ తక్యాఆలోని 
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వవలలు, నాటకాల అనువాదాలు దీనిలో (పకటింపబడ తాయనీ, 

ఆందువల్ల ఈ పత్రికను ప్రీ ఫనును కాలని ర వివక్షత లేవం డా 

తలా నిస స్పంకోచ౦7ా చదువవచ్చుననీ (ప్రథమ చం చికలో సే 

(పకటించబడది. చదువగల, చదువదలచిన వారికందరికీ అది మాన 
నీక విశాంతినీ, వినోదాన్నీ ఆంద జేస్తుంది. చిన్నవి, “పెద్దవి కధలు, 

విజ్ఞానశాస్త్ర విస యాలు సుబోధకమయ్యే వార్తలు, నాటకాలు, 

వాస్యరచ వలు, (వ్ ఫురుమల ర్ చరితలు, య్నాళా సంబ 

ధముతె న రచనలు, పద్యరచనలః, (శీ స్తే 

కీణా: వారలు ఆవారంలో జరిగిన (పథాన వార్తలు పతీ నంచి 

కలతాోని విశేషాలు. 

స లక సంబంధించిన వ్యాసాలు న్ 

ఆశ్లే వాసీన నవల “పణ్్లలతూత్ కోణ ్హఘేతో” ధారా వాపా 

కంగా ోకరమనమణూక్ ౨” బాణి (ప్రకటించ బడ్డది. మరొక గమనించదగిన 

ఆంళ మేమంశే (పథమ సంవత్సరంలో (పకటిం చబడిన ఇంచుమించు 

అన్ని సంచికలలోనూ మహాకవి కేశవ్ సుత్ (వాసిన పద్యాలు (పళ 

టించబడ్డవి, ఈవార పత్రిక జన్టీ స్ కి, టి. తెలంగ పో ఫెసరు 

వి. చి. శల్ళర్ 9. శ్రీమతి రమోచాయి రాన జే (జస్టిస్ యమ్, జి, 
శానడే సతీమణి) (శ్రీమతి శాకీతాయీ కౌనిట్ కర్ రదికర (ప్రముఖ 
వ్యక్తుల (ప్రళం 'సలను పొందింది. తరువాత 12 సంవత్సరముల కాల 

ములో అప్ప (వానీన “మో, “భయన్ కర్ దివ్య”, “హన్ వధో ఆపే 

ఆహో”, “మహానూర్ చావాఘ్”? (టివ్పూసుల్తాన్), కకమావ్ నగర్ 

చీరాజ్ కన్యా”, శకేవల్ స్వరాజ్యాసాఠీ” ఆనే నవలలు దీనిలో 

ధారావాహికంగా వెలువడ్డాయి. ఆపే 'వానీన మిగిలిన సాంఘిక, 

చారిత్రిక నవలలు, నాటళాలుకూడా దీనిలోనే (పకటించబర్జాయి, 

ఈ వతిక 1917 వరవ నిరాటంకంగా (పకటించబడ్డ ది తాను 
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ఇాగ్జానం చేసిన మేరకు ఈ పతక స్వభావం ఏమా(కం మారకం డా 

ఆచ్చే జాగర్త వహించాడు. చాలామంది యీ తమ రచనలను ఈ 

ప్మతికలో (ప్రచురించారు. చాలచాలికలు ఈ పత్రిక సంవత్స? 

సంచికలను బహుశాలం చదివి ఆనండిస్తు వచ్చారు, పాత సంచి" 

నుల చద వుతూ ఈఊంళీకూడా చాలా ఆనందంగా ఉండేది. 

తానొక (గంథక ర్రగా శాలక్షేపం చేయవలెనని ఆన 

అప్పటికి నిశ్చయిం చుక న్నాడు, శాని తన కుటుంబ బాధ్యతల" 

నిర్వహీ౦చ డానికి శానలసీనంత ఆదాయం రావడానికి ఆ వృత్తిలో 

ఆయనక వీలు కనపడ లేదు. అందువల్ల ఆయన ఉఊపాథ్యాయ వృ ని 

స్వీకరించ డలిచాడు. మరొకపని ఏదీచేయలేని వారికి ఆడే చివర 

ఆశయం గదా! శాని ఆ వృత్తి భవిష్యత్ ఫలనూచకంగా కవబడ 

లేదు, ఆపే చెక్తండ్రి ఆయన న్యాయశాస్త్ర పరీక్షలో కృ తార్డు 

డయి, న్యాయవాది శానలెనని ఆశించాడు. శాని ఆయన విశ్వ 

విడ్యాలయపు (పథమ సంవత్సరపు పరీషమలో-వె నా కృ తార్థడు 

శాలేక పోయినాడు. హరి తం డికికూడా ఆయన తప్పి పోవజడానిక 

గఅ శారణాలు బోధపడలేదు. వారిద్దరూ ఆయనతో ఒకసారి ఈ 

విషయం (ప్రిస్తావించారు. శాని అప్పటికింకా ఏ ఉద్యోగంలోనూ 

చేరక పోయినప్పటికీ తాను ఏదో విధంగా ధన సంపాదనచేనీ 

తీఠతానని ఆయనవారిశో వ్యంగ్యంగా అన్నాడు, కొన్నాళు ఒక 

మ్మాడణాలయంలో పనిచేసి తరవాత ముుదణ వ్యాపారంలో 

(ప వేశించమని చెర్తండి సలహా ఇచ్చాడు. “పె తండి సహాయం 

తో జగదీశ్వర్ (పెస్లో పని "నేర్చుకోవడానికి ఆయన చేరాడు. 

కాని ఆయన ముదణవ సంబంధించిన పరీక్షలోకాడా కృతారుడు 

శాలేకపోయాడు, తన జీవితమంతా నిరుత్సావా పూరితమెన ముద 
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ణాలయప్రు వాతావరణంలో పనిచేయవలనీ ఉంటుంద నే విషయాన్నే 

ఆయన నమ్మలేక పోయినాడు. పుస్తక (ప్రచురణ సంస్థ నొకదానిని 

నెలకొల్పడంలా తగిన ఆర్థిక సహాయం చేసి తోడ్పడ తానని పె త్తండడి 
ఆన్నాడు +శాని దానినికాడా వారి నిరాకరించాడు. రండి, 

చెర్తండు లిద్దరూ ఆయన విషయమై నిరాశ చెందారు. కాని 

సెర్తిండి ఇప్పుడు బాగా ఆర్జి స్తు న్నాడుం ఆయన, తన తమ్ముని 

తమారుని సాహిత్య సంపదను అందులోనూ సంస్కృత భావలో 

ఆయనవగల జ్ఞానాన్ని గుర్తించాడు. తానొక సంస్థను స్థావించి, 

అందులో వారికి (ప్రవేశం కల్పించి ఆయన సాహీత్య కనాన] 

(ప్రయోజనం కల్పిస్తానని అయన తమ్ముడికి వాగ్గానం చేశాడు, 

మొత్తం కుటుంబానికీ తా నేమి మేలుచేయళేక పోయినాననే భావం 

కాడా సెర్తండిని బాధ పెట్టుతున్న ది. అందుకని ఆయన *ఆనందా 

శమ” అనే ఫీరుతో ఒక ధర్మ సంస్థను ఏర్పరచి, తద్వారా తన 

మఠ రాహిత్య భావాలకు (పాయళ్ళ్చిత్తం చేసుకొందామని ఆను 

కొన్నాడు, మత పాహీ త్యాన్ని, పురాతన సంస్కృత (గంథాలను 

(పకటించడానికి ఒక ముదణాలయము, విద్యా పరక, సన్యాసులకు 

భోబన పొకర్యాలతో ఒక వసతి గృకాము ఒక శివాలయము వీనిని 

వీర్పరచడమే ఆయన ఏర్పగచ దలచుకోన్న సంస్థయొక్క_ లత్యుము. 

రు. 5,000 లతో పట్టణం మధ్యగా ఒక నివేశన స్టలాన్ని కొనడం 

త్వర + నే జరిగింది. తరువాత రెండు సంవత రాలలో ఆ సంస్థకు 

భవన నిశ్మాణయ జరిగింది. ఆ భవనానికి “వాస్తు కాంతి”ని (ఆ 

భవనాన్ని పవిత్రం చేయడం, దుష (పభావాలనుండి దానిని తొల 

గించడం కొరవ చేసే కర్మ) మహాదేవ్ ఆనె శక సం॥ 18:0, 

శార్శిక కుద్ధ (ప్రతి పత్తున (క్రీ. ₹. 1888లో శా ర్తిక శుద్ధ పాడ్యమి 
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కోజాన) జరిపి, ముదణాలయాన్ని (పారంభించాడు. ఆ విధంగా 

'ఆనంద్నాశ్రమ్” స్థాపన జరిగింది. 1887 మే 17 వ తేదిన (పృప్రధ 
మంగా ఈ సంస్థ “ఆకయి? (పకటన జరిగినప్పుడు, 1837 మే 

81 వ తేదీన వెలువడే కేసరి” పత్రిక తన సంపాదకీయంలో ఈ 

సంసను వాదయ పూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తు మత విషయిక,. 

సంస్కృత (గంధాలను (ప్రకటించడానికి యమ్, సి, ఆపే (మహ 

కేవ్ ఆపే చేస్తున్న (పయత్నాలను మెచ్చుకొన్నది. ఈ సంస్థను 

వడిపే విపషయంలో శావలసీన సకల వివరాలను పెత్త డి వారికి 

వూర్తిగా చెప్పాడు. ఈ న్ పరిపాలనా బాధ్యత యావత్తూ 

ఆయన పహరిమోద ఉంచుతూ, ఆ ఫ్రై కుటుంబంలోని బాలుర “పెం 

పకపు చాధ్యతనుకూ డా ఆయనమిదనసే ఉంచాడు, ఉపాధ్యాయ 

పదవి మానుకొని, ఈ సంస్థలో wd వ్యవహారాలు, ముదణ, 

ఉత్తర (పత్యు త్త రాలు, వాత(ప్రతుల సేకరణ, (వాత (పతులను 

పరిపోల్ని పరిశీలించడం, లు "చెందిన (గంధాలయము (వాత 

(వతు కొమగోలు అమ్మకపు వ్యవహారము "నెలసరి ఆదాయవ్యయ 

ముల లెక్కలు, ఇవన్నీ హరి చూచుకోవలెననే ఏర్పాటు జరిగింది. 

“ఆనందాశమ్'ను దర్శించవచ్చే అతిధులను ఆహ్వానించి. అచట 

జరిగే పనిని వారికి వివరించాలి. పగలు 11 గంటలనుండి సాయం 

(తమ గం 5_80ని కరక అక్కడ తప్పక హోజరుగా ఉండవలె, 

(పాకంభంలో ఆయన జీతము నెలకు రు 80లు, ఆడి (కమంగా 

లకు రు100ల వరకూ పెరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఆయనకు 

శొలది సాటి నిలకడ ఆదాయము ఏర్పరచ బడ్డది, ఆ విధంగా 

పూనాలో ఆయన ఒక కటుంబపు యజమాని (Paterfamilias) 

అయినాడు. శుభప్రదమైన “గణపతి అధర్వకీర్ణ మి (గణపతి 
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టార్లక) మ్యుదణలో ఆనందా(ళమ సంస్కృత (పచురణలకు 

(పారంభం జరిగింది. చేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది. ఆక్క_డి స్వామి 

అభిషేకజలము ఆయన సెత్తం।డికి “సమాధి ణా. నిగ యించబ ౬ 

స్థలములోకి పోవడానికి, తద్ద్వారా పెత్తర్మడిని పవ్మిత్రీ భూతుక్లే 
చేయడానికి ఏర్పాటు జరిగింది. ఆ సమాధి నిర్మాణానికి | ప్రభు తాను 
మతిని పొందడంకూడా జరిగింది. 1800 నుంచీ ఆయన సెత్సం[డి 

ఆగోగ్యం ఆబ్బ తిన్నది. 1894 ఆక్థూరులో శాప్ వికార 

సంఘము” _ (02026 Commission) సంబంధంలో ఒలో కాకు 
రాక పోకల మాలంగా ఆయన ఆరోగ్యం మరీచెబ్బతిన్నాది. -న్ని 

సాతజ్వరం తగిలి మంచి వెద్య సహాయం ఉరిగివప్పటికీ ఆయన 

అక్టోబరు 22న మరణించాడు. తన నిర్ణయానికి ఆనుగుణం-- మర 

అానికి మందు ఆయన సన్యాసము స్వీకరించాడు. హరి బొంబాయి 
పరు ౫ త్రి ఆయన ఆఖరి ఘడియ వరప (పక్క. ఉన్నాడు. ఆయ 

నమృత జేహన్ని పూనా తీసుకొని వెళ్లారు. “సన్యావీకి యథా 

విధిగా జరుగవలనీన ఆంత్య క్రియలు జరిగిన పిమ్మట మహాదేవి విప 

నాజీ మృత దేహము వూర్వ నిర్ణయ పకారము సమౌధి చేయబడది. 
x & 

త్వరలో శే “ఆనం దామ”) వృదిపాంద నారంభ్లిం చింది ఈరోజు 
ధి 

వరకూ ఆడి తన పనిని నిశాడంబరముగా, (పశాంతంగా సాశించు 

కొని పోతూనే ఉన్నది. ఆ గొప్ప సంస్థ సంస్కృత ఫాపుకొంకు 

వేవ్న కృషికి ఆ భాస. మహా జేన్ చిమ్ నాజీకి చాలా బుణపడ్ ఉన్నది, 

సెత్తండి ఏర్పరచిన నిబంధనలను హరి ఆపే తు, చం. తప్పకుండా 

ఆచరణలో పెట్టి, హీందూ సంఘ సంస్కరణ విషయంలో తన అక్షి 

పాయాలు ఎటువంటివె నా, తన జీవితాన్ని సనాతన హీందు న్ = a 
మానికి అంకితం చేసుకొని, ఆత్యంళ మేధా "సంపన్నుడైన తవ 
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సెకెండి జాపక చివ్నామెన ఒక థర్మ సంసగా దానిని సాగిం 
నా ద a థు 

జూడు, తన తరువాతి జీవితముగోని సుఖాలకు తేన చెర్తండి 

మొక్క నూమ్మదృష్టి, వితరణ శారణాలని, ఆయనకు తాను బుణ 
వీలు 

పడి ఉన్నానని వారి భావించాడు, (గంధక రగా (ఎన్న్ చెంద 

జానీకి, కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వ్శగాంచ డానికి శన సంస్కృత 

భాషా బాగాన్ని హిందూ సం స్మృతి పుకోభిివ్య దక ఉపయోగించ 

శక 2) డానిక్ సక శక్తి వారికి ఆనందాశమ్ "బాధ్యతను స్వీకరిం 

చడంవల్ల చే కలిగింది, 

వారి ఆపే భార్య, భర్త కోరిక ననుసరించి చదువను, 

_వాయను చేర్చుకోవలెనని ఎంతో ఉబలాట పడ్డది. శాని అమె 

చుట్టూ ఊన్న (స్త్రీలందరూ పూర్తి సవాతన పరులు, మార్పును 

నహీంచ లేనివారు శావడ-తో ఆమె బహిరంగంగా చదవడంచాలా 

కష్టమయింది, అంతేశాకండా చారు అమెను హేళన చేయడం, 

వేళాకోళం చేయడంకూడా సాగించారు. తన భార్య బాగా చదువు 

వోవ లెననీ, సంభాషణలో మంచి నె ఎ'ణ$౦ సంపాదించవలెననీ హకి 

ఆశించాడు. సాహిత్య చర్చలలో పాల్గాన లేక పోయినప్పటికీ, కసీ 

సము తిమ్మ తన స్నేహితులతో చారి భార్యణతో జరిపే సాంఘిక 

సమావేశపు చర్చలలో నెనా ఆమె పాల్లా నాలని వారికోరిక 

కుటుంబములోని ఇతర (స్రీలకు క ఈ ఆమెను ఆప్పు 

డప్పుడు ఆటువంటి సమా వేళాలక, ఇతర 'సఫలకు ఆయన తీసుకొని 

వెళ్ళుతూ ఉండేవాడు. కాని ఆమె తిరగి ఇంటికి రాకమునుపే ఆ 

ఇంటి వృద్ధ స్త్రీలకు ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లిందీ తెలిసేది, ఆరోజు 
లలో గృహా పవి్శితతీను గురించిన భావాలు చాలా కఠినం గాను, 
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పడలించడానికి ఏలులేనివిగాను మొండిగాను ఉండేవి, సుధు 

ఇంటికి వచ్చిన తరువాత తన దుస్తులను మార్చుకొన్న ప్పటికీ, పూర్వా 

చార పణాయణులెన వృద్ద స్టీం మొండి పటుదలవల, ఇంటి-ో 
a @థ ౨ లు చరి 

అందరితో సాబు తిరిగ, యింటి పనులు చేయడానికి ఆమె వీలుంచేనీ 

శాదు. ఆందువల్ల ఆమె మనసుకు నహజంగాసే కసం కలిగేది. ఆ 

శార౫ంచేత ఆటు భర్తను సంతోప.పరభాలని, ఇవు పూర్వాచార 

పరాయణులె న న్నర స్తీీలతో సక్ళంబంధాలను కలిగి ఉండాలని 

ఆ మెకుగల కోరికలు చెంచేరలేదు. ఈ నిర్బంధాలక లోబడి ఆమె 

రన పాళాలను చదువలేక వాల చాధపడేది., కటుంబమునుంచి 

చేగిపడి “ఆనంద్నాశమ్”లే విడిగా కాపురము సెట్టకలెనని ఆమె 

చాలాసార్లు భ=ను ఒత్రిడి చేసింది. అక్కడ విడిగా ఉంశే తమ 
య ~ అణా 

అఖ్నిహాయాల కనుగుణంగా తమ జీవితాన్ని మలుచుళోవడానికి 

అవసరమయిన స్వాతిరత్యముంటుందని ఆమె చెప్పింది, శాని 

కటుంబంలో ఉన్న “పెద్దల మనసులకు కష్టం కలిగించడావికి ఏ 

మొతం ఇషం లేనివా డై, హరి ఆపే దం బాలాకాలమువర కూ 

ఆంగీకరించ లేదుః ఆందువల్ల చాలా సంవత్సరాలవరకు ఆకిష పరిస్టితి 
శి 

పరిహ్కెరం కాకండానే ఉండి పోయింది. పాపము! మధు నిరా 

శతో కములిపోయింది. పిరికి తనంతో, బిడియముతో చాటుగా 

mn అటి 

వారికి ఒక మగశికువు కలిగి మూడు మొసాల లోపునే చని 

పోయాడు. 139! ఫిబ్రవరిలో ఆమె రెండవసారి ముగ శికువు కలి 

గాడు. కాని ఆమెన బాలింత జాడ్యము వచ్చి, వీలున్నంఠలో 

వైద్య సహాయం జరిగినప్పటికి (ప్రయోజనంలేక ఆమె చనిపోయింది, 
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శల్లి చనిపోయిన పిదప పసిబిడ్డ ఏీడువారాలు (బతికి, బలహీన పువిడ్డ 

శావడం చేత చనిపోయింది. 

భార్యచావు, తరువాత మగళికువు భావు ఈ శెండు వారి 

ఆధపేక హృదడయమఘాత ము కలిగించాయి. ఆయన మానసికంగా చాలా 

వ్యధ చెందాడు. ఆ మానసిక వ్యధ ఫలితంగా ఆయనకు జబ్బు 

ఏంది. ఆయాసము రావడం, ఊపిరి అందక పోవడం జరిగింది, 

ఆయన హృదయ ఘాతంవల్ల, ఆమెకుతాను స్వతంత్ర జీవనపు 

ఏర్పాట్లు చేయలేక పోయినాననే విచారం ఇనుమడి.చింది. శాని 

తాను చేసిన తప్పులను తన ఆదర్శపు తీవతలో తాను ఆమెకు 

కరిగించిన దిన్భు్య మము, ఛియము బాధలను గురించి ఆయన ఆలో 

చించే సమయం దాటిపోయింది. తన తప్పిదాలకు రాయళ్ళ్చిత్త 

పూర్వకః గా ఆయన పంచదార వాడడం, తాంబూలం వేసుకోవడం 

మాని వేశాడు. చేల పెన ఇాప పకుచుకొని పడుకోవడం (పారంభిం 

చాడు, పళ్చాతౌపముు నిరాశ ఆనే భఖావాలనుంచి విముక్తి బొంద 

డానికి అయనకు చాలాశాలము పట్టింది. 

ఆ సంవత్సరము మేనెలలో తమతోపాటు మహాబలేశ్వర్ 

(మవోరాష్ట్ర్రంలో ఒక వేసవి విడిదిలో గడపడానికి రమ్మని 

శానిట్కర్ దంపతులు ఆయనను ఆహ్వానించారు. అచ్చట ఆయన 

ఉనికి, కొంతవరకు ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి, నిస్ప్రవాను ఆధిగ 

మించడానికి తోడ్పడింది. ఆ (ప్రదేశమందలి (ప్రకృతి సౌందర్యము, 

శానిట్ కర్ దంపతుల (పేవాఫూర్యక మెన ఆదరము ఆయన తన 

దుఃఖాన్ని కొంతవరకు మరిచి పోయేటట్లు చేశాయి. (శ్రీమతి శావిట్ 

శర్ ,పోద్బలంవళ్లి ఆయన తిరిగి లేనీటిలోను, భోజనంలోను. 
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పంచదార వాడడం మొదలు "పెట్టాడు. మహాబ లేళ్వర్ లో ఉన్న 

ప్పుడు పండితుడు, సంస్క రృ అయిన జున్టీస్ మాధవ్ గోవింద్ 

శానడేను ఆయన కలుసుకొన్నాడు. జన్టిస్ రానడే శానిట్ కర్ ల 

గృహానికి వచ్చాడు, శానిట్ కర్ దంపతులన్కా ఆపేశు తన గృవిోనికి 

ఆహ్వానించాడు, తనకు న్నేహీతుడు, సంస్కర్త అయిన ఒజళానొక 

వ్య క్రియొక్క_ వయన్సు వచ్చిన కమా _ర్టైను ఆపే వివావాం చేసుకో 

వలెనని రానచే అభ్నిపాయము. ఆ విషయము ఆయన శ్రీమతి 

శానిట్ కర్ తో (ప్రస్తావించాడు. ఆమె చాలా సునిశిత మెన బుద్ధి 

కలది. ఇంటిలో అమలుజడిగే వూర్విచారఫు పద్దకులనల్ల ఆగపేవ ఆది 

ఆంగీశారము శాకపోవచ్చునని ఆమె ఆయనక వెస్పింది. ఆక్కడ 

నుండి హరి వూనాకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత "పెద్దలు (ప్రతిదినము 

ఏడో ఒక వివాహ సంబంధాన్ని గురించి ఆయనతో (పప్తావిశ్తూ 

వచ్చారు. ఆయన మాననిక సీతినిగాని. ఆ వివయంలో ఆయనకున్న 

అనివ్షతనుశాని వారు గమనించ లేదు. బొంజొయిలో విధుకడుగా 

ఉండిన ఆయన "పిత్తం(డ్రిని మనసులో ఉంచుకొని, వారికం డ్రి, 

మిగిలిన బంధువులు మొదలైన పెసలు ఆయన భావి జీవితాన్ని 

గురించి వ్యభపడ సాగారు. ఆయన నాయనమ్ముకూ డా పట్టుబట్టింది. 

ఆమె అంటె ఆయునప చాలా గౌరవము అందువల్ల చివరక ఆమె 

ఆజ లను జవదాటనని ఆమె కోరికను నిరాకరించనని వాగ్దానం 

పళ తప్ప లేదు, ఆమినప్పుటికి ఆయన ఇదివరలో పలంమాగరులం 

బాల్య వివాహాలను ఖండించి ఉన్న శారణంచేక చిన్న వయస్సులో 

ఊన్న బాలికను వివాహం చేసుకోవడానికి తన మనసును ఇమా 

ధాన పరుచుకోలేవండా ఉన్నాడు. (ఆ రోజులలో మరీ తక్క 

వయసులో ఉన్న చాలికలస వివావాం చేండం అఆవారంగా 
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ఉండేడి.) ఆది ౯గణంగా ఆయన విరామ రహిత మెక (ప్రజాహిత 

శీవిింలో మునిగి పోవడానికి నిర్ణయించుకు న్నాడు. 

ఇకాడ ఒక వివయాన్ని చెప్పాలి. 1890 ఆక్ర్షోబరు శన 

శ్రీ నోషాల్ రావ్ జోపే “పంబ్హద్ మిషన్” అనే వై స్తవ 

శంసను నెలకొల్పాడు. వూనా చౌ పవ మివన్ భవకంలో ఒక 

ఉవ్యాకానిక, చతేటికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఆ రోజలలో 

అక్క_డ ఫాదర్ రివికే గ్ టన్ వద్ద ఆపే (ఫించి చకువుకంటు 

న్నాడు. ఆ ఉమా వేశాని! జస్టిస్ రావ డె. లోకః మౌన్యతిలక్ , ఐాఫె 

ఒర్ జిం వెం నోక్ లే (తరువాత ఆయన హా*గిబ్ల్ మిసర్ గోకొతీ 

అయినాక , |ఫోెసర్ విం బి, కేల్ కిర్. (ఫ్రా(ఫిర్ పాక్ సే 

శాసుజేక్ కాక్ జోషీ మొదల బున పూవాలోని "పెద్దలందరికీ ఆహ్వా 

నాలు... వెళ్లాయి అక్కడకు వెళ్లివవారి గో కొందు 'తేనిరు, 

బిట్ లు పుచ్చుకొన్నారు. ఆపే ఒన్నిహీత కతి ఒకరు చశి 

షో=డంచే* ఆగోజు ఊంన్యాశానికీ గాని శేంటతికిగాని అయన 

వాడరు కొలేక పోయినా, ఆసా వేశంలో పాళ్గాన్న వారీపీ, 

పౌలా+ని వారివి జేర్గన్నీ కలిపి గోపాల్ రాన్ జోషీ వూనాలోన 

వూ గ్యాచార పరాయణుల పృతిక ఫూ నాోజై థ్వ్ ?లో (ప్రకటింప 

తేళాము. ౫:న్మి సంఘటన ఒక దుమారమె దీని కల్ల నలువడి 

శరిండు క*?ా'0 బాఆఅను వూ ర్వాచాక పరాయణులు ఫుగోహితులు 

భంఘ బహీహ్మా_రం చేయడం జరిగింది. పురోహితులు వారిండ్ల లో 

శో తియ కాలు చేయించ డానికి, బంధువులు స్నేహితులు వారిం 

డస పోవడానికి నిరాకరించారు. ఈ కటుంబాలలోని వారికందరికీ _ 

అం+లో (పత్మేకము స్తీలవ-- జీవితము దుర్భు" మెంది. (శో తియ 

కర్మలు జరగ డానికి ఏలులేవండా పోయింది. "పెండ్లి ఆయిన 

8 



ఆడవీల్లలు. తల్లి తం, కుల యిండ్ల క, వారు పిలవడావికి గాని, 

పిలిచినా వీపు పోవడానికిగాని కిలుచశేకండా పోయింది. కల్లి 

దం|డులు వారి బిడ్డలు ఇంచుమించుగా విడిపడి పోయాకు. ఇడి 

ఇాలా దుఃఖానికి కాఠలణనుయించి మేచ్చుల వేతి పదార్షాలు పుచ్చు 

శతొన్న పావానికి పాయళ్ళి త్తం చేసుకోడానికి జక్రిస్ రానడే ముంగుకో 

వశ్చినప్పుడు మాత్ర మే ఆ పలిష్టంభన పరిప్కాారెమయిం*, మిగిలిన 

వారందసాకూడా ఆపని చేసీ తరువాత వాఃపె సంఘ ఒహీ మ్మా 

లము దు అయింది. ఆ ~మాచవేశంలో హరి ఆపే పాల్గొనః పోయి 

నప్పటికీ ఆయన చేను “పూనా వె భవ్”లో (ప్రక టింసబడిన పట్టిక లో 

ఉన్నది. ఆపే తండి నానాసాహెబ్ క ఆయనమిద బాలా కోపం 

వన్చిందిం ఆపేల గృహంలో సర్వమతి కర్మలు ఆ? పోయాయి, 

ఆపే పీతామహి ఈ మొనసి; క్యధమూంం౦ గా జబ్బుపడి చనిపో 

యింది, ఈ సందర్భంలో ఒక నిచి తే మెన సంఘటన ఇలిగినట్లు 

, తెలుస్తుంది. ఆపే నాయనమ్మ ఆయనకు కలలో కవపడి తాను ఈ 

లోకాన్ని వీడిపోతున్నబ్లు చెప్పింగ. ఈ కలవల్ల న్నిదాధింగమె 

ఆపే మేల్కొని (కందికి దిగివచ్చి శాపలా మనిషిని ఎన్నిగ ంటలయిం 

దని ఆడిగాడు. 2 ౫౦టలని ఆతను చెప్పాడు. మరొక్క. 
నిముషంలో చారింటీవ్మంకి ఆమె చనిపోయినట్లు కబురు వచ్చింది. 

. ఆయన “ఆనంద్యాకమ్”లో ఆంటూ, భోజనానికి దగ్గర నే తన్న 

తమయింటికి వెళుతూ ఉండేవాడు. వారి కుటుంబానికి ఉన్న 

సంఘ బహీప్మారముశల్ల సెక్ఫం(డి ఆన్నా సాహెబ్ చాలాక్య్వం 

మీదగాని పురోహితుగ్ల్ణి సంపాదించ లేకపోయినాడు. శాని ఆశే 

ఆ పెన చెప్పిన సమావేశంలో విస్క్ట్లు గాని, లే.రుగాని 

'పుచ్చుకోక పోవడమేకాదు, చివరక ఆ సమావేశానికి హాదత 

శాఎడంకూడా చేయనందున్క, ళోంకా5 చార్య సంఘంవార తియ 



పాహీత్యంలోకి (పజేళం (1 

వాత కొన్ని “గోజులకు ఆ పేను ఆ నిందనుండి విము పలీ చేశారు. ఆకే 
a OD A) న్ 

-శె తంది ఆపే ఆ సమావేశానికి హాజకు శాలేంన్న విష యాన్ని 
అటి an జ 

ప్మత్రిశా (పకటనకూడా వేయించాడు, 

శ్రీవిద్య ఆం కే ఆనేక నిజమెన ఆసక్త ఉన్నది. ఆందు 

వల్ల దాని విడయమె జరి అన్ని (పయత్నాలకూ ఆయున హృదయ 

వూర్యకి మెన సహాయం ఉన్నది. ఆదే కారణంచేత పండిక రమా 

బాయి (తరవాత ఈమె 39 స్తవ మతాన్ని స్వీకరించింది) (పయ 
శథ్నాఅను, పూనాలో ఆమె వాపించిన *ీసేవాసదన్ ఆన సంస్ఞను 

ఆయన మిక్కిలి కొనియాడాడు. ోసేవాదన్”” యొక్క విద్యా 

విపుయిక శార్యకలాపాలను జస్టీస్ రావజే, (పాొఫసర్ భాండర్ 

కర్, వీన్సిపలు ఆగర్ కర్, జస్టిస్ క. టి, తెలంగ్ వంటి పూ.నాలోవి 

"పెద్దలు సానుభూతితో ఆవరించారు. ోసేవాషదన్” వాలా 

వుంది హింధూ బాలికలను వై9 స్పవులుగా మార్చడానికి ఐమాౌచాయి 

శారణభూతురాలఅయిందని నిరాగిణ ఆయిన పిదపనే హిందూ నాయ 

వలు ఈ దొం౫తనపు మ ళంతరీకరణాన్ని నవం శా నిరవీంచి, 

మదాంతరీకరణకు పూనుకొన్న, ఈ 3% స్తవ సంస్థతో సంబం ధాన్ని 

పూర్తిగా "తెంపి వేసుకొ న్నారు. 

_ “ఆనం దా ళమ్ి” లో పనిచే స్తున్నందువల్ల సంఘసంప్క ర్తి 

ఆఅయికూడ, విధవా వివాహం శోసుకోవడానికీ అ ఫ్రైకు వీలుశా లేదు. 

అటుకంటి వివావామే ఆయిన చేసుకొని ఉంటే అశున బంధువులం 

.చరితోటి తె॥ కెంపులు జరిగేవి, అటువంటి వివాహం జరగకుండా 

ఉండడానికే ఆయనక త్వరగా వివాహం చేయవలెనని ఆకమన 

- బంధువులు తొందరపడ సాగారు 1891 లో నాగపూర్ శారి లెను 



న! వూరి నారాయణ్ ఆపే 

సమావేశానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన మాతామహీ అకువనుండి 

విధవా వివాహం చేసుకోనని బూవంతంగా ఆయన శీష్టం లేని వా 

వాన్ని ఆశునవద్దనుండి తీసుకొన్నది. శాని త్వరగా వివావాఠ చేను 

కోవడానికి ఆమన ఒప్పు "లేదు ఆందువల్ల ఆయన తిండి, పె ర్తండడి 

ఇతర బంధువులు ఆయనతో మాట్లాడడం ఇంచుమించు" మాని 

వేశారు. ఆయన సంభామణ పీయుడు, హాజ్యయు కంగా మొట్లా 

డడం ఆశునకు ఇష్టం శావడం చేత, ఇ* బాలా కష్టం కలిగించింది. 

పరిన్గితులు మగు పడడానికి ఏదో ఒకటి వంట నే జిగవలెనని 

(హించిన ఆయన స్నేహితుడు (పొఫెస' పాన్ నే ఆయన" సం 

చదువుకొన్న బాలికను వెదకడం ఆంంభించాడు. అప్పుడు పాన్ 

శీజ చోల్ కర్ గారి పమౌర్తై వేణుతాయోని గురించి తెలిసింది. 

ఆమె చదువుకొన్నది. ఆమెకు ఆప్రేప అట్టహాసం లేకండా 1892 

ఫిబవరిలో వివాహము జరిగింది. కట్నం ఏమీలేదు, వివాహాం 

శాగాీ ఆమెకు “రమా” ఆని నామకరణం జరిగింది. ఆపే తల్లి 

చం డులు ఆపుడు బూమ్ శో రఈాన్నాగ, వారికీగాని, ఇెత్తం డి 

శాని కబురు ఆ-దలేదు,. వారు రాలేదు, వివాహం అయి: తరువాత 

వారికీ సమాచారం పంపడం జరిగిం, వాగు నూతన వధూఐరుఅను 

చెల్లామ్లో నే కలుసుకొని తమ గృహానికి తీసుకొని వెళ్లారు. 

విధవా వివావాం చేసుకొని నిజమెన సంఘ సంస్క శా 

వవ కిప్తాడని ఊహించిన సంస్క రృలయిన ఆయన శ్నీపీతులు 

ఆయన చేసుకొన్న ఈ ఫురాతనావారపు వివాహాన్ని వూర్తిగా 

విమర్శించారు. జస్టిస్ రానడేహాడా తన సంస్క.గణాభి పాయాలశ 

ఆచరణలో పెట్ల లేక పోయి నాడ నే వివయాన్ని వాల్లై వి స్మగంవారు, 

ఆే వినయంలో అక టలుకూడా అందుక భిన్నంగా లేను, ఆరున 



సాహిత్యంలోకి ప చేకం శ? 

తన కుటుంబ చాధ్యత? విసయంలో తగు జాగ త్తి వహించవలనీన 

అవసరం కూన్నది. సంఘ సంప్కు_రెణకో=మని తొందరపా టుగా 

(పక ర్తించి సక్యాత, (పేమ, పరస్పరా(శై మములకు ఆలంబమయిన 

మొత్తము కుటుంబాన్ని ధ్యంసం చేయడానికి వీలులేదు. రెండవ 

వివావాం చేసుకొన్న తరువాతికూడా చాలాళాలంవరకూ విచారం 

గాశే ఉన్నాడు. ఆ విచారాన్ని జయించడానికి ఆయన తీవంగా 

గంఢ రచనలో నిమస్తు డైనా3. భోజనానికి, హాస్య వూరెత మైన 

సంభాషణ చేయడాని!, మొతం ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఆయన ఇతర 

నునోవ్యధలకు ఆయవ ద్విత్రియక శ తం అనారోగ్యం తోడయిండి. 

ఆమెకూడా భర్త విచారానికి బాధ పడ్డడి కాని దాన్ని తొలగించ 

డానికి ఏమి చేయలేక పొయి-ది. అమె +మామావ్ షీ (ఆశ్రేమేన త్ర 
యుక్క_ తీవ (కమశిక్షణకు లోబడి పనిచేయవలని ఊన్నిది. ఆమె 
ఆగోగ్యాన్ని గరించి, వె ద్యాన్ని గురించి ఆపే 'పళ్ని సే వటుంబం 

గాని వూర్వాచార పరాయణులై న (సీతా వ్యతిరేక విమర్శన చేయ 
సాగించారు. ఇనె సవాజం గా కాసే భాణ్యకు చాలా బాధక లిగించింది, 

ఆపే తండి డాక్టరు ఆదావలె ఆస తన న్నే హితుణ్ణి ఆమెక 

వైద్యము చేయమునికో గాడు. ఆయన ఆమెను రోజు ఉదయం పిక్ 

కొంఠ దూరము నడవమని ఇలహో యిచ్చాడు, ఇందుకల్ల పర ఏల 

ఇంకొ వివమించాయి. నడఃకవతో ౫ ఆమె యింటిపద్ద మామూలు 
ళ్ళవా కృత్యాలు నిర్వహీం చవల క వచ్చింది. ఈ పరిస్థ్టితులన్ని ౦౪ వళ్ల 

ఆమె ఆశాభంగంతో కూడుకొన్న జీవితాన్ని నడపవలని వచ్చింది. 

“ఆనం డా శమిిలో చాలిరుతుప కాపురం ఉండాలి అనే తిండీ 

సూచన కూడా అమలులోకి రాలేదు. ఆగపేకు ఆపని చేయడం ఇషం 

లేకపోవడమే అందుకు కారణము. వేణు తాయి ఆశాభంగం మరికొన్ని 

పంవతృర్రాలవరకూ అలానే ఉన్నది. ఈ మధ్యకాలంలో 19౮02? అో 
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వటుంబ "పెర్తినం చేస్తున్న చిమామౌావ్షీ నంజా వ్యాధివల్ల చనా 

పోయింది, ఆగే అప్పుడు వూనాలో లేనందున ఆమె చనిపోయిన 

సముయం౦౭లో ఆయన ఆ మెక£దలేడు, కఠిన 'శమళితకు రాలయిన్యా 

ఆమె నిష్పతృపాతి, ఆమె మరణంవల్ల వేణుకు ఇంకా బాధ ఎక్క. 

వై0ది. ఆమెక నుల జబ్బుచేనీంది. ఆప్పుడు మాత్రమే ఆఫేవ 

ఆమెయందు తాను అనుకోకుండా చాపుకెన్న నిగత్మోరిముయొకి స 

దువ్చలి కాలు బాగా ఆర 9ఆయి నాయి, చిట్రచివరవ ఆయన *ఆనంచా 

(మక ఆమెను తీసుకొని ళ్తాడు. అప్పటి తన మొననీక న్లితిని 
ఆయన శ్రీమతి కాశీతాయీ కానిట్ కర్ క (వానీన ఒక ఈ త్తరంలో 

శెలియబరచాడు,. ఆమెను తన యింటీకి ఆహ్మానించి ఆదరించ డానికి 

౫ల తన ఆక క్రతిను తెలి పాడు, వుంగన్మను గురిం పీ, తన మరణాన్ని 

గురించీ మాట్లాడడం వరకు వెళ్తాడు. ఆయన నిరాశకు వాద్దులు 

శేవండా పోయాయి. ఇన్ని గోజులగా తాను నిరాశకూ, ఆశాభంా 

వికీ లోనయినప్ప టికీ, తన భార్య యొక. భావాలను నిగ్గశ్యుం 

వేయడం మఘుంపరానిదని ఆయన బొెవించామంప శ్చాత్తాపానికి లోనె, 

“అనం దా(కమ్ ౯౫ ఆమెక Ue చేవ చేయడం ద్యారా శ్రార్య 

పరినీ కులను సరిచెద డానికి ఆయన (పయత్నించాడు 1908 లొ వారి 

డాక్య జీవితంలో నూతన అధ్యాయం (పారం భమయింది, పేల 

తౌయి అత్యంత ఉత్సాహంతో సంతో... తో గృహిణీ జీవితాన్ని 

ఆకంభించింద. ఆమె సుకణ సందను చూచి ఆధ ఆకళ్చగ్యపడాడు. 

ఇకినరలో వాటిని గమనించనందుకు ఆయన విచారించాడు. 1908 

తరువాత ఆయన జీవితం తృష్టికోను, సంతోసషంతోను గడిచింది. 
ఆయన ఆవపరాలను గురించీ, ఇమహైనిహైలను గురించీ శో వవపానూ, 

ఆంతర్యములైన తన కోరికలను "నెర వేర్చు కోవడంలో ఆయనకు 

సహాయ పడడానికి వేణు బాలా శ్రమ పకెంగి, 



పాహిత్యంలోకి (ప్రవేశం gy 

శాని వేణు తికి 1905 లో జబ్బుపడ్డడి, ఆ చేసపిలో- 

అకోగ్యం కొలుెవడానికీ ఆమెను లోనవ్లా తీజకొని వెళ్లాడు. 

1606 “౫ వారికొక కుమా ఈర కలిగింది, కాని వేణు మరల జ్యురానికి! 

గురి ఆయింది ఆ జ్వరం సన్ని పాత జ్వరమని నిర్ణయించారు. అష్ట 

వళం చేక నాలుగు వారాల తరువాత ఆమె కాలు (శంద పెట్టకలీగింది: 

అప్పుడు ఇసి బిడ్డకు భారసాల చేసుకొని ఆ బిడ్డకు కాంత ఆని నామ 

కరణ: చేశారు ఆ దంపతు లిద్దరికీ ఆ పిల్ల పోషగాలో"నే కాలం 

గడిచిపోతూ ఉన్నది. వారి కుటుంబ పివికం సంతోష (పదమయింది. 

ఆపే నిత్యజీవిత ఇార్య( క్రమము తృ వ్వ్కళం-గా న వపడిలోయుంద 

ఆయన (సతి దివము తెల్ల వారు జామున 8 గంటలకు శోచి (వాసు 

కోవడానికి (“ంధాలయములో తేస బల్ల ముందు కూర్చొ నేవాడు.. 

కండు, శెండున్నిర గంటలు (వాసుకొన్న తరువాక తేనిటికి, కూతు' 

కుతో కొంచెం సేపు ఆకు గోవడానికి కిందికి వచ్చేవాడు, ఇంత-” 

ఆయన స్నేహితులు వచ్చేవారు. అందరు తేనికు తీసుకొని దగ్గరలో కే 

శొండమిద ఉన్న పా వలి ఆలయం (నగరం నుంచి సుమారు మెలా 

న్నర దూరం) వరకు వాహ్యాళి వెళ్లేవారు. తిరిగి వచ్చేటప్పుణు 

(తోవలో మరి కొంతమంది స్నేహితులను తప్పక కలుసుకొని వచే 

వారు (నిత్యమూ వాంని కలుసుకోవడం ఆల వాటు. తెరిగి వచ్చేసరికి 

సుమారు 7-80 అయ్యేది. ఆపే అప్పుకు ఉత్తర (ప్రత్యు ర్తెగాలు 

చూచుకొని డిన ప లికలు, చార, మాస పత్రికలు చదివేవాడు. ఆ 

తరువాత “ఆ శమ్”లోకి వశ్చిన సన్యాసులను దర్శించి, "వనంలో 

నివాసంగా ఉంటున్న విద్యారులను కలుసుకొని, పిమ్మట ఇతర 

ఆగంఠివలను కలుసుకొ నేవాడు “ఆనండ్యాశ్రమ్”లోని మామూలు 

ఆచారర (పశారము అఆతిధులెన సన్యాసులను వూజించి “వచ్చి 
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నుమా 10.80 గంటలవేళ ఆయన తన ఉద చుపు భోజనం చేసే 

వాడు. ఒక గంటగో భోజనాదిశాలను పూ క్రిచేసుకొని ““ఆనందా 

(మివ సంబంధంచిన ఉకగ్తర (పత్యు త్త రాలు, (పచురణ, ము దణ 

మరి ఇతర పనులను సాయంతేం గం 5-30 వరకూ చూచుకొ జే 

బాడు., ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా వి శాంతి లభి స్టే (గంథ పథ 56 

ఛెసేవాడు సాయంకాలము 8 గంటలప్పుడు లేనీటి కోసం కార్య 

శమాన్ని కోద్ది సేపు ఆపేవాడు, 

సపాళుంతం 5 గంటలకు ఆయన స్నేహితులు కొందరు వచ్చే 

చారు, వారితో తేనీరు, పెకాట, వర్తమాన వ్యవహాగాల చర్చ 

వీటితో శాలం గడిపేవాడు. సుమారు రాతి 8 ౫ంటలవేళ శ్నీహి 

తులు వెళ్లి పోయేవారు. ఆప్పుడణ్నడు భార్యతోను, నమా ₹త్న. 

గుగఫు బండిలో పట్నంలాకి వేశ్లేవాడు. రాతి భోజనం కాగానే 

భజన పాటలు (సాధారఇంగా తుకారామ్ ఆఫం శాలు) పాడేవాడు, 

మత ౮0 ధాలు, పవిత్ర సంస్కృక (గంధాలు ఆయన పఢించిడం 

(పత్యేకంశా (పళంనించ తది. చాసబోధ (రామదాసస్వా మ 

మహాకవి కృతము) ఆనే మరాఠీ [గంధాన్ని ఎక్కువ [కదతొ చదివే 

వాడు, we చాల ee id pea వాలా 

పంవత్సృరాలవః కు ఆయన నిత్య కార్యక్రమము ఈ విధంగా ఉం జే2. 

స-ఘంలోని ఆన్ని అంత ముల లోని చా కంటక ్ట మవో రాష్ట రము 

నుంజేశాక. గుజరాత్, బెంగాల నుండి కూడా _- అఆయవకు న్నే 

తులు చాలానుంది ఉం జేవారు. ఆతిథి సత్కా_రానికి ఆయన (పనిద్ధి 

చెంచాడు ఆయనకన్న ఈ అతిథి సత్కార గణము ఆయన భార్య 

మోడ గురుతర భాధ్యతను చేనిండి, అతిథుల (పలి దినము ఒకవేళ 
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అని లేవండా వచే+,వారు. ఆపే కటుంబం కొడ పెద్దది కాకడ 

చేత బంధువులు ఎకగో ఒకరు ఎప్పడూ ఉంటూనే ఉంబేవారుం 

బొంచాయి కాన్నిలు సమావేశము se పూనాలో జతే 

సమయాఅలో కాన్సిలు పభ్యులు ,్ర,= ర సీతారామ్ వక&త్ , కృమక 

కావ్ జవాబ్ శే మొదలయినవారు ( క్కృువగా మితవాద వర్గమువారు) 

వచ్చి ఆపే గృహంలో జస దెసేవారు. పూనాలో తిలక్ గవాం 

వల సే, అచ్చే గవాం కూడా రాజకీయవాదులకు *కీం దంగా అ 0 బేడి, 

గృహ చేవకులతో గాని, *ఆవందాళమ్”లో తన కింద పని 

చేపే జారంతోగావి ఆయన సంబంధాలు విక్కి లి దయతో కూడుకొని 

ఉండేవి, శ్రీ గామ్సింగ్ ఆః అతినుఅనంచ్యాక మ'లో మక్కలి శ్రద్ధ 
విశ్వాసముగల పనివాడు. అందకు ఉద్యోగుల అవస రాలను ఆయే న 

ఇావ్లి ప్రీ, న్తూ ఉండేవాడు. వారెవరె నా జబ్బుపడితే వారి వ బసవ 

యాని కయ్యే వ్యయము భరిండేవాడు. భియ)కరమెన చేగు వ్యాఢి 

వ్యాపించిన ఫు పుడు ఆయవ వేసీ: మానవసేవకు సఘమ్ము (ప్రభుత్విమ. 

చాలా మెచ్చుకొన్నాగు. తన వ్య క్రిత ఇమాదాన్ని మూ 

గణీంచకుండా సేవ చేశాడు. 

“ఆసంచా[ళమ్ి”ప రకరకాల పాములు సన్యాసులు వమా 

ఉం బేజారు, ఆపే దంపతులు, తాము అంగీక రించి శేయనిశ్సయించు 

వన్న విధికి అనుగుణంగా వారందరిని గారవించ డానికి చేయవలనీన 

దంతా చేసేవారు. కాని స్యాములందరూ మామూలు పద్ధతిగా ఉందే 

వారు కారు. ఒకాయన చీకట్లో భోజనం శేస్తానశోవాడ్కు ఈర 

కారవప్క గృవాస కాని, ఆయన భార్య శాని తన చేతిలో ముద్దలు 

వోక్స్ వెట్టి తే ౫ భోజనం చేస్తాననచాడు, మరింక కాయన క్యూగుని 



శ వారి నారాయణ్ ఆస్తే 

ముఖం చూడననేవాడు, ఇటువంటి వారివల్ల అప్పుడప్పుడు పేవో 

సమస్యలు ఊక్పన్నమయ్యే వే కాని వాటి నన్నింటిని ఆపే చేక నైవంత 

కాగ, స్నేహా బదతిలో పకిస్కురించేవాడు, కొందరు బూటకపు 

పన్యాసులు కూడా వచ్చేవాన, వారిలో ఒక స్వామి చరిత్ర చాలా 

చోద్యం గా ఉంటుంది. ఆస్వామి ఆపే తేండిని తన వలలో వేసు 

వన్నాడు. ఆపే తండి ఈ (పపం నంలో సర్వాన్ని వదలి ఆయన 

వెంట కెళ్ళికోతానని చెప్పకుం (పారంభించాడు, అపే చావమరిడి 

ఒక రోజు వారింటికీ భోజ నానికి వచ్చివప్పుడు ఆస్వామి బూట 

కము బయటపడ్డది, తన భోజనము అయిన తరువాత నే మిగిలిన 

ఆందమూ భోజనము చేయవలెఐని సామి ఆడేళించాడు శాని ఎంతే 

చీపయినా భోజనానికి రాకుండా ధ్యానము అ సే పేరుతో, తక్కిన 

వాఠి భోజనాలికి బాలా ఆలస్యమయ్యే విధంగా (ప్రవ ర్హిం చేవాడు, 

ఆ రోజున (ఆనే చావమరినె భోజనానికి వచ్చిక రోజున) ఆస్వామి 

విషరీకంగా ఆలస్యం చేశాడు స్వామిని పిలవ డానికి వెళ్లి, ఆపే దంప 

తులు, తలుపు తెరిచే పూర్వము, స్వామి ఏమి చేస్తు న్నారో ఆరి 

వాత తో ౦గి చూచారు. స్వామివారు మిఠాయి తింటున్నారు, 

అక్షే తండడిని పిలిచి, స్వామి ధ్యానము ఆచేమివతో ఏం చేస్తు 
వ్నాడో చూదమని కోరాడు, మోసము బట్ట ఎయలయింది రవాస్యం 

బయటపడ్డ తర్వాత స్వామి ఎవరికి కనపడకుండా వెల్లి పోయినాడు, 

ఆపే తం డికి కలిగిన (ఛను తొలిగింది. ఆమిన సవ్యాసము ఫుచ్చు 

శొండానునుుకొన్న తన ఆలోచనకు స్య నీ చెప్పాడు, శాని 

“అనందడా కమ్ వ చాలామంది నిజమైన సన్యాసులు, తౌము తీను 

కొన్న (పమాణాలను అక్షరాల పాటిం చేవారు, (ప్రాపంచిక విష 

రకాలను చాలావరకు వర్జిం చినవారు, వివిధ శాస్త్రాలలో గొప్పపండి 

తులైననావ, వన్తూ ఉండేవారు. చారిని ఆహ్వానించడానికి గాని, 



సాహిత్యంలోకి (పవేశం వి 

శొారవించ డానికి గాని, వారివల్ల పలు విషయాలు తెలుసుకోవడానికి 

గాని అశ్రేక ఎప్పడూ వాలా ఆనందంగా ఉంచేది అటి *పెదల 
లట చి 

చవాచర్యం ఆయన్ను సంతోష పరచేది. 

ఇారత ేశంలో చాలా ఫాగము ఆ పర్యటించాడు. బేశం 

“ని శిల్చ్య మత, బూక్ష్మితిక పాంస్కృతిక పాంపదాయాన్ని, 

(పకృతి సౌందర్యాన్ని, సుసంపన్న మెన సాహిత్యాన్ని గమనించి 

మెచ్చుకొన్నాడు. చేశ భవిష్యత్తు విషయంలో ఆయః=కు గొప ఆశ, 

ఉన్నదని, “ఆనంద్నాశమ్”లో ఆయన నోహీంచడానికీ తాగా స్వీక 

39 చిన బిధులవల్ల రాజీ యాలు ఆయనకు ఒక (పథాన మెన వృ గిగా 

ఉండడానికి విలులేక పోయినప్పటికీ ఈ కేశపు పుఠోళికృష్ధి శాగ్య 

క్రముంలో తము శక్తికి లోపం లేకండా పాల్గొంటున్న వివిధ వర్ష 

ముల నాయకులనూ ఆపే మెచ్చుకొ సేవాడు. లోకమాన్య తిలక్ 

అంెటీ ఆయనక గెరవము, ఆశ్ళీమౌనము, 

ఆశ్రేప్ చిన్న పిల్లలంశే చాలా ప్రమ (పతి దినము ఆయన 
తస కుమా ్ పాతోను, ఇతర చిన్న పిల్లలతోను కొంత కాలాన్ని ఇంతో 

వముణగా గడిపేవాడు వాళ్ళకు తమాషా *థలు చెప్పేవాడు, వార్లకు, 

వివోదం కలిగించేవాడు, వారిలో ఒకడె పోయేవాడు, ఒకసారి 

అందరికీ మచ్చిక ఆయిక ఒక కోతితో పిలలందగో వేరి ఆడుకొంటూ. 

ఉండా, ఆది పొరపాటున ఒక పిల్ల వాని చొశ్కాాను వూర్తిగా 

చించి వేనీండి. ఆ పిల్ల వాడికీ కూడ- ఆడి తవా సాగాను ఆనందం 

గానూ ఉర్నది, ఇంటికి వేక్ళగాే తల్లి తండ్రులు చొశ్యాా ఎట్లా , 

ఎందుకు చిరిగిందని వాతి 'వళ్నించారు! దానికి సమాధానంగా 

జాడు, తాను ఒక స్నేహితుడి ఇంటికి ఆడుకోవడానికి పోగా అక్కడ 



4 వారినారాయణ్ ఆ 

చిరిగిండని చెప్పాడు. ఆ తల్లితండులు వివగాలు సేకరించగా, తోవ 

బిడ్డజ స్నేహితుడు హరిసాయణ్ ఆశ్షేశారని తేలి డి. విద్వాంసుడు. 

(పఖ్యాత రచయిక, ఆవందా(శమ్ '? పరిపాలకుడూ ఆయిన అయ వా 

తను కుమారునికి స్నేహితుడు అని వారు చాలా ఆశ్చగ్యం పొందారు. 

ఆపేవ కక్కు_లు, ఒక జింక్య చిలుకలు, మెనానోరువంక ల. 

అక 'శా7శాి పక, మొదలెన చాలా "పెంపుడు జంతువు" ఉం డేవి. 

ఆ శాశా పక్షీ ఆపే సంభావణను వూ ర్తి గా ఆనుకిరెంచేణ, చాలా 

వర్యాయాలు ఆది “పలికినప్పుడు ఓేవికలు ఆశే హే -రు పీలుస్తున్నారని 

పరుగెత్తుకొని వ సృేవారు, తీరా చే ఆ పష యజమానిని ఆన 

శళిన్తూ పీ పిలిచి: విషయం తెలిసే 

1908 నుం% 19138 కరకూ ఆయున “ఆనం దాశ మ్ లో గడీ 

వీన పదిసంవత్సకముల కాలసు, ఆశున జీవితంలో మిక్కలి సంతో 
మకరమెనదీ, అభ్యుదయంతో కూడుకొన్నదీ, అళునకు శీర్తి పతెస్థ 
అను సంపాదించి పెట్టిందను, 192 లో ఆకోలాలో జరిగిన మళీ 

సాహిత్య సమావే శానికే ఆమన అథ్యతుడు గా ఎన్నుకోబర్తాడు. 
జాంతాయి విశ్వవి గ్యాలయము ఎమ్, ఎం, పరీక్షక మరాఠీలో పరిక 
నడుగగా ఆయన ఆవ్వానింపబ క్రాడుం తరువాక విల్సన్ చేర సెలకొల్ప 

జడిన ఉపన్యా పాల సందర్భంలో భాషా తత్వాన్ని గురించి ఉపన్య 

శీంచ డాని విశ్యవిద్యాల నుము ఆయనను అహ్యానించింది. 



మూడో అధ్యాయము 

సాంఘిక, రాజకీయ కార్యకలాపాలు 

చాలమండికి ఆపే (కిద చెందిన సాహిత్య వే న న అనే కల 

సును. కాని ఆశున ఫు పరీష్క ర్త రశ్కా రాజకీయనాదిశా చేనీన 

పనిహాడ దానితో సమా=ం౦శా ముఖ్య మెనటే, నిజానికీ అ గోజాలలో 
గొప్ప వాయకు దైన లోకమాన్య తిలక్ ముందు అమన ఎమ్మా 

శానించ లేకు. (పజలయంకు గల పేను, విశాల మానవతా దృళ్చ 

భు స్వాం త్యాగము, పనులకు శేవ శేయుటయంగు కోరిక, పాశ్న 

భూతి ఇవా అశువయంగు సమపాళ్ళలో ఉన్నాయిః అదృష్ట 

నం సేత ఆయ: వాలామందికం కి కరి కం మంచి వర కుత్రిల్లో 

ఉన్నాడు ఆ గోజాలలళో చాలమంది |(పజాహితఠ శార్యకలా పాలలో 

పాల్గొని, అందువల్ల భీవరిశానికి పాల్పడి, తమ. పటుంబాలయందు 
తాము నిస్వా0చవలసివ విధులను నిర్చిక్ష్య్యుం వేయవలనీవచ్చింది 

వి హారాష్ట్ర్పి సున ఈ రోజువ-క పజాసేవకులను గురించి ఒక వింఠ, 

భావము (ప్రజలలో రష", (పజాసేంకుడు ఏంత నీదవాడై రే, ఇక 
గిఆ కంక ఎం (పతికూల బరి అలో ఉంచే అంత ఉన్నత 

ప్రాసము ఆతనికి (పజలవల్ల కలుగుతున్నది ఈ విధంగా గొప్ప 

తనాన్ని రీదత వానికి సమాకగణం శేయడం, ౭హుళ్క వాలా దుర 

దృష్టకరమే శెప్పళలె, ఆగే భాగ్యవంతుడని చెప్పడానికి వీలులేక 

పో 1.నాా (ప్రజాహిత శార్యః లాహలలో పాళ్లానడానికీ తగిన 

వతి ఉన్నాడు. స్నేయాభి,పాగాలలో నిమిత్తం లేవండా 

ఆయన ఎల్లప్పుడు అన్ని మంచి పనులకూ సహాయం ఇమ్హానే ఉంచే 
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వాడూ ఇదివ* కే చెప్పినా పూనా” “నూతన ఆంగ్ల పాఠ శాల'" 

(New Ergiish School} స్థాపక డైన విషుశ్నాస్త్రి ఇవ్ లూణ్ కర్ 

ఆంశే ఆపేవ అపరిమిత మెస గరవముం ఛీవ్ లూణ్కిర్ గొప్ప 

(పజా సేవవడుం విద్యా విప.యికంగాను, (పజూపీత కార్యకలాపాల 

ఉంబంధము గాను మహారాష్ట్ర చేశం ఆయనక బాలా బుణపడి 

వున్నది, మంచి లాభ దాయకి మైన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేని 

ఆయన ఆ పాఠ శాలను ప్లాపించాడు. ఆదే తరువాత ఫెగూ య్ 

కళాళాలగా వృద్ధి చెందింది. మరాఠీ “కేసరి”, ఆంగ్లములో 

“వుహో రాలూ)) పతికలను (పజాభి పాయ (పకటన సాధ నాలుఖా 

ఆయన స్థాపించాడు. గొప్ప గొప్ప శారతీయుల చిత పటాలను, 

చాకగా ఆదర్శవంత మెన పాఠ్యగం ధాలను ము(దిం చడానికి ముద్ర 

కాలయాన్న్ని పాఫిరకా డా పురాతన చార్మితిక సంబంధమెన పాట 

అను, (గంగాలను, (వాత ,పతులను (పకెటించడం ద్వారా చే? 

ఛర్మిత్ర పరిశోధనకు మౌన్గదగ్ళప రై నాడు, (ప్రభుతో క్యోగానిక 

రాజీనామా ఇచ్చి (బిటిషు (ప్రభుత్వపు చానిపత్యానికి చివ్నా మైన 

.రజితళ్ళంఖలాలను వదల్నుపన్నాడు, కాని వీటి అఫ్నింటి;న్న 

ఆయన వేసిన ఊ త్రకుమెన పని ఏంటీ ఒక చేతిమిరుగా గనిబంథ్ 

మాలా” ఆనే పత్రికను (పకటిం చ, ఆందు ౯ ఉక పూరితే మె: 

ఇ్యాసాలు (వాని వాని ద్వారా చళ్ల స్వాతం త్యము కోసం పో-డ 

డానికి వారి శ క్రిసామర్థ్యాలలో గల విశ్వాసాన్ని పురికొల్చుతూ 

(ప్రజలలో ముమ్మ3ం గా (పచారం సాగించాడూ అట్టి మహామహుడు 

.ఇివ్ లూణ్ 85 1382 లో చనిపోయాడు. ఆపే ఆయద పారంఖిం 

చిన శార్య్మ క్రమాన్ని సాగించ డానికి నిశ్ళయించాడుః ఆశే, ఆయన 

భావాలతో ఏకీభవించిన మరి కొందరు శ్నేహితులు కళిసి “నూతన్ 

మయరాళీ విడ్యాలయమ్”” అే పేరుతో మరొక పాఠశాలను వక 
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చారు. అది ఆంగ్ల భాహిబో ధన పాఠశాలగా 188వ లో వృద్ధి 

చెంగెంది. జీశం లేకండా గార వోపాధ్యాయాడుగా ఆపే ఆంకలో 

-మమౌారు అయిదు ఇంవత్సరాలవర క పనిచేళాడు. ఉపౌధ్యాయశ్చ శ్తి 

యంగు (పేను, లోధచా విషయంలో సంవూర్మ జనం కల ఊర్రమ 

ఉపాధ్యాయుడు ఆశే. ఆయనక పూవాలోని పభుత్యాధిశారులతో 

ల పరిచయం ఆధారంగా. ఆ పాఠశాలకు సంభవించే పరిపాలనా 

సంబంధ వెన, gy 'సంబంభ మెన ఆనేక చిప్క్టలను పరిమ్మ_రి 

చడంలో ఆయన సహాయపడు, ఆయన (పయత్నాలవల్ల కే 

“నూతన్ మరారీ విద్యాలయమ్”కు (పభుత్వ ఆర్థిక సహాయాన్ని 

ఇవ్వ కలనీవదిగా బొంబాయి ౫ వర్నరు లార్డ్ నార్త్ కోట్ నీఫార్సు 

చేశాడు. తరువాతి ఆ ఊన్నత పాఠశాల పూర్తియెన కళాశాఅశా 

వృద్ది బొంది “న్యూ పూనా కాలేజీ (Nw గా Coliege) ఆశే 

సేవతో బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధింగా ఏర్పడింది. 

-తాను చంపోయేటంతవర ప ఆపే ఆకళాళాల పాలకన్శం అలో సభ్యు 

డుగా ఉన్నాడు. |ఫెంచి, ఆంగ్ల, సంస్కృతే, తదితర (గంధాలు 

ఫమ్మ_లంశా %లి త: గొప్ప (గంథాలయాన్ని ఆకళాళాలకు వికా 

శంగా ఇచ్చాడు. స 

మహా గ హ్రైౌనికి పితామహుడని చెప్పతగిన జస్టిస్ కానే 
భావము ఆడే శైమావ ఆయన చిన్నతనం నుంచి ఉన్నధి, రాజకీయా 
లలో మితవాద తత్త్వము ఆయనవనుం చే అపేకు సంకమించింది. 

వొప్పు సంఘ సంస్క % ఆగర్ కర్తో భళా అస్తేన స్నే వావూరట్థక 

మైన సంబంధాలు ఉన్నవి. ఆగర్ కర్, కేసరి పత్రికను వదలిన తరు 

.వార్క స్వంత పృతిక “సుధారక్”” (స్వతం తను పావించాడు. 

శోభ్ శే కూడ అప్పే ముఖ్య స్నేహితులలో ఒకడు. స్త్రి వివానా 
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తయో చట్రకు” /Ageof Consent క !) రోజాలనుండి ఆశే 

పాంఘీక, రాజకీయ రంగంలో (పకేళి-చాడు. భారత జేళంలోని 

సంఘ సంస్క రలు బాలికల వివాహా రియస్సును పెంచుతూ 

ఇస్త్రీ విశాహ వయో చట్టు? ఆశే చేరుతో ఒః చబ్హూన్ని కయ 

వలనీందని దేశంలోని బైటిము (పభు త్వాన్ని ఒత్తిడి వేయ సా శాన 

జి (పయత్నాన్ని వూర్య్యాచాం పరాయణులు కిం =ందార్కు (పగుత్వళ 

విచేశీ (పభుత్వం కనుక హందువుల మతానికి, అవా గాలకు కఇంబం 4 

చిన విపషయాలను గరించి... ౯ లికిల వివా యస మొదలయిన 

చాటే 3 గురించి. ట్రా చేశ వాకు_ లేద వూ ర్వావార పరాం 

ణుల వాదన, ఈ వాదనను ఆపే ఆచున సహచరులు హ్మకోక పూకి 

తమైన వా కౌవరణంణో ఒక బహీరంగ సాలో పతిఘటించాచు 

కయువాఠ కొన్ని రోజులప పంప్కు_ రలు ఐరొ: పధిను జరివీ ఈ 

పాంఘీకి సంస్కరణకు సంబంఇంచి చట్ పభ త్వం చట్టం శే వాయ 

డానికి అనుకూలంగా కీక్మానించాడు. ఈ సఎమిద వూగ్వావాళ 

సరాయణులు రాళ్ళు రువ్వారు. ఆకే ము, విరికొందగు "పిదలు గాయ 

పారు, శని ఈ సంఘటన స స్క దల నిక్నాయానికొక వీగత్వేల 

కలిగించింది వారు “మి త్రిమండల్ ౨ pe ఒంఘాన్ని వాక కాడ: 

అ సంఘ సమావేశాలలో సాంఘి3, రాజకీయ ఇ నతన mre 

చిన అనేక వివయాలు చర్చించబడి, (ప్రజాందోళి నా విధానము నిక్ల 

ముంచబచే3ం జని స్ శాన డే, (ఫొ ఫెసర్ ఖాన్ డార్ కర్ (గొప్ప 

సంస్కృతే పండితుడు ఈ సంఘానిక్ వూరి రగా సానాభూతిపగులు 

తరవాత బొంచాయినుండి జస్టీస్ "తెలంగ్ ER es వారికీ తోడయినాడు, 

ఒకప్పుడు ఆర్ కర్ తన పతిక ోసుధాగకోజవ ఆపీను 

నంపాదపడు-గా చేయవలెనను కొన్నాడు. శాని పిమ్మట ఆ పదవికీ 
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శ వీశారామ్పంత్ చేవ్ ధర్ కు వెన్నుకొన్నాడం, “ఆనంచాక్రమ్”కు 

శంబంగించిన బరువై న ల-ధ్యతలు, కకక్ష ౭ మ్ర్రై,ష్రూక్ ఏ9 వారపత్రిక 

కుంబంగ మయిన శార్య భారము ఆగివర శే ఆ ఫ్రే పె ఉండ వ యమే ఆంగుద 

శారణముం 1912 లో ోసుధాౌరిక్” ఇం క గా కొన ఊపింతో 

ఉన్నప్పుకు, ఆ3 మరికొన్ని నెలలు నడవడానికి వీలుగా ఆ జీ దావిక్తి 

కహాయపడ్డాడు, 

190% లో భారత జాతీయ మహా పభలో ఆతీభాడ, మితవాడ 

తగ్గాల మన్య తీ వఫర్షణ ఏర_డ్లది. (పతి సంవత్సీగము జూకీయ సళ 

జమా వేశముతోపాటు జరుపబ డే సంఘ సంస్కరణ సమావేశాన్ని 

ఆయేడు అక్కడ జరిపితే సభా మంటపాన్ని తిగల పెడ తావిని ఆతి 

బాదులు బెరించా ౫. 

ఈ శాల ాసుఃభ చమా చేశ సమయంలో జాం స్ సమా 

చార్” అనే చేతో ఒక సత్ర: ఆపే సంపాద: త్వంతో \పచు 

రిం ఇబడ్డని, ఆ శాం ాసు సమావేశ విజయానకి అయన ద నుపూర్వ 

కంగా కష్టపడి పని చేశాడుం 

శో; మాన్య తింక్ వాయకత్యం కింద ఆతెగాసలఖు వూనా 

తోని క సాగ్వణనిక్ సఫిను సా ధీవపరుచుకొవ్న పడు జన్సీన్ 

శాఎటదే ఒ? పోటీ సంఘ సంసృ_ణ సంస్థను spores 

నోక లే ఆపుడు లండన్లో ఉన్నం ల ప దంసళు ఆ నహాళు 

ఇశార్యదల్శి గా నియమించ బడాడు. అంగుకల్ల ఆ కుక -నిస్ sete 

ఇవా-గా సన్నికాతుడయినాడు ఆ3 కాంగా. 1895 శ మరోక 

రా 9ింగో వచ్చిన కిరువు శాతుల్ల చైతుల gm ఒ0 బం ఫర 

4 
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వివ లెక్కలను శీకరించే పఠరిని ఆయన ఆపేవ ఒస్పగించాకు. వానిని 

గురించి ఆపే తయారు చేనన నివేదిక గొప్పగా ఉన్నదని ఆందరూ 
లు 

గోకలే లండన్లో వుండగా 18907 వ మన బేళంలో 

సేన్ జాద్య్యం వ్యా పించ నారంభించిండి. రోగులను వేరుచేసి గారిని 

దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళడం, రోగ లశ్న్షణాలు వూర్తిగా నిళ్మూ 

లించబడినవని నిరారణ ఆయిండదాశకా వారి దూరంగా ఉంచడం, 

మరి ఇతర పద్ధతుల చ్యారా (బిటిషు (పభుత్వంవారు ఈ జూడ్యాన్ని 
ఆరికట్ట డానికి (పయత్నీంచార్య ఈపని యావక్తూ వూనాలో వెవ్యా 

వికి ఒప గిం చబడ్డది. (బిటిషు సనైనివలు ఘాో5 మైన దురం తాలం 

వేశారు. వారు అవలంబించిన అవి?తికర మైన, కూర మెన అవాన 

కరక మైన పద్ధతులవల్ల పూనా (పూలలో విషీత మెన (వోధ భావమూ 

కలిగింది. నిరాధారు లైన అమాయక స్త్రీలపై ఆ సెనికులు జరపీన 

అత్యాచారాల పట్ల కోపాగ్ని (ప్య్వూరిల్ల గా ఇవా౭లవంది నాయసనలః 

వాటిపై బహీరంగ (పకటనలు చేశాం, ఈ విషయాన్ని సవిపరం గా 

నోఖ లేకు తెలియ పరిచిన వారిళో ఆపే కూడా ఒకడు. నాయకుల 

వః టనలు తపు అంటూ (వభుత్వం (ప్రకటనలను చేయగా వాటిని 

'ఖండీన్తూ లండక్ లోని ఇండియా శాగ్యదర్శికి డక్కన్ సభ తగఫున 

ఆనేక ఉత్తరాలు పంపబడ్డాయి, ఫోఖ్ లే అందన్ నుంచి రాశాచే 

,ఆమనకు అందచేసే ఉద్దేశంతో తిలక్ కూడా ఈ దురం తాలను 
రుజువు చేస్తూన్న సాయ్యాన్ని కేకరించాడు, గోఖ్ లేను కలునుకోవ 

డానికి అయన బొంబాయి వెళ్లొడు. శాని బొంబాయి చేరగా 

ఆయన్ను (ప్రభుత్వం అదుపులోకి తీసుకొన్నది. తను రత్నీంచుకోన 
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డానికి ఏరు సేకరించిన పాశ్యున్ని (పభుక్ళ్యం నాళనం _చేనీంది, 

తాను ఏమో సామ్యాన్ని (పదర్శితంచలేక పోయినందువల్ల, గోఖ్ లే 

రానడే సలహామోద లండన్లోని (బిటిమ (ప్రభుత్వానికి శృమాపణ 

ఇప్ప్టుకొ న్నాడు. ఆందుకు ఆయనను ఆతివాదులు తీ వంగా విమర్శిం 

చారు. ఆవిమర్ధు గోఖ్ లేవ చాలా కష్టం కలిగించింది. గోఖ్ లే 

యొక్క పరాభవానికి తాను కూడా కొంతకరవ శారణమని అధే 

భావించి, రెండు సంవత్సరాల తరువాత నోఖ్ లే ఇండియాక కాగా తే 

డక్క_క్ సభ కార్యదర్శి పదవిని ఆపే ఆయసప ఒప్పగించాడ ౪ 

వూనాలోని ముఖ్యులెన పౌకులు కొందరు మితవాద సంఘమా 

(Liberal Union) ఆని ఒక సంఘం+ా వీర్పడివప్రతి దినము రాజ 

కీయాలను గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవారు. ఆ చర్చలన ఆసేకాణా 

హాజరవుతూ ఉల డోవాడూు పూనాలో ఉన్నప్పడు జస్టీస్ లే 

కూడ వారిని కల న్తూ ఉండేవాడు. ఇటువంటి చర్చల భలితీఆ 

గాసే 1905 లో నోఖ్ లే “భారత గేవక సంఘమును సాపించాడు, 

ఈ *మిత వాద సంఘము మసానిక్ లాడ్జ్ (Masonic Lodge) పద 

తిలో ఏర్పాటు నోయబడ్డది. కరమాయుకవ తోడు. క్ష్ 

(పళాళ్” ఆనే వూనా పత్రికకు వూడా 1553 నుండీ 1894 

వరకు ఆపే స సంపాదకుడుగా అన్నాడు, ఆరోజులలో ఆది ఆంగ్ల - 

మరాఠీ పతికగా ఉండేది, ఆంగ్ల భాగానికి ఆపే నంపాదవకు. 

1894 లో ఆపే మద్రాసు శాం సు సభలకు హాజరయి సింహా 

శానికి చాడ పెళ్ళాడు, జాన్ (పశాళ్ ప తికను సర్వెంట్సు 

ఆఫ్ ఇండియా సౌసెటీ 100గ తీసుకొ నీవరకా ఆప;తిక ఆఫీసు వ్యవ 

హాశాలను ఆపే అబు చేశాడు, ఇన్ని సంవత్సళాలూ ఆయన 

ఏమీ (పతి ees లేవండా చే పనిచేశాడు. 
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వూనాలో పేస వ్యాధి వ్యాపించి ధ్వంసము చేసిన రోజా 

అలో ఆపే చేనివ శేవ (పశ సమెనదీ, చిరిశాలము జ్ఞాపక గులచుకో 

తగినపి సాహసోపేత మెన-ను. ఆ అంటు వ్యాధి అంకులేని తీత 

తతో వ్యాపించింది. అ'సేకమంది జనం చనిపోయినాయ. మెదట 

ఆది బొంబాయిలో కనిపించింది. అక్కడనుండి _పజలు గుజరాత్ దృ 

మహారాష్రాారి! పారిపో గా, ఆ వ్యాధి తవ కరాళ హప్తాలను ఆంతే 

కవ చాచిండి, చనిపోయిన తకువా3 వాలను పొనీ పార వేలు డానికి 

ఆపే తివవ్య క్తి గత మం సేవగు స్వన్ఫందంగా సమ్బూంచడ మే 

శాకుండా తినకు సహాయం వేయడానిక లగును సేవకులను హడా 

నియమించుకొన్నాడు లోకమావ్యి తిలక మొదలైన పెద్దలచే 

(పారంళం చబడీన పేగు హాన్పీటల్లో విధ విరామంలో లేకుండా 

ఆయన పనిచేశాడు అప్పుడు అతున చాలామంచె స్నేహితులక పరి 

చగ్య చేశాడు, అ ళోజులలో అప్పుడప్పుడు సాయంత్రం జేళఅ 

మాత్రమే ఇంటికి వచ్చేవాడు, “ఆనంద్నాళమ్? చాధతులందరికీ 

శమానలగా *ివచేసేన. భాగా కుట౦బాలవారు ఫూనానుంచి వెళ్ళి 

పోవలపీ వచినప్పుడు తీలు పిలువగ౫ల వస్తువులను “ఆనం దడా మి” లో 

ఉంచి చెళ్లేవాఖ, అ క్నిహీతుడు మాధవ్ రావ్ బోషీ ఈ ఘాోక 

వెన వ్యాధితో చనిపోయాది + అయే ఆఐనవ విదునపండా పరి 

చర్య చేశాడు, బొంబాయి (పసత్యము ఆయన శోనీన మౌసన'వను 

ఇంట "నే గుర్తంచి ఆ శేవప చివ్నాంగా ఆయకస క కెయిజర్ _ ఇ 

హీంద్” (Kiiser=i-t.11-) పతిశాన్ని 2హూూాకిరించింద, ఈ 

ఆపద సమయంలో వాలా ది-ములవరకు “అనం దాా॥ మ్) ఒక 

అనాధ బాల శరణాలయం ఆయింది. లా ఒహుకాలం జరిగ ణా 

నిక్ వీలు లేవంగ వల్ల, ఈ అంటు వ్యాధి గేజులలో బాధలకు గురి 

ఆయిన వారికోసం, ఆపే ఆయన స్నేహీతులు కలీనీ పత్మేకంశగా 
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ఒక అవాధ చాల శ“ణాలయాన్ని సావీించాశ, ఆసే. ఎల్. ఆర్, 
1 A) 

గోఛ్ లే వీరవుచా ఆ*రణాలయానికి బాలసంవత్సరాలవరష సంయు క 

శార్యడ కృులు గా ఉన్నారు, 

190౧) లో (పభుశ్వయు ఆపేశు పూనా పురపాలక భంఘ 

వభ్యుడు ౫+ నియమించింగ, అప్పటినుంచి పూనా పురపాలక సంఘా 

వికి ఆ్రే అనేక హోదాలో సేం*ళాడు, శాని ఎన్నిక తం శం 

గంలో చివరివరకూ ఆరి వేరక పోవడంవల్ల , పౌరిసేవలో చివర 

దశలో ఆయన ఫురపాలక సంఘ అధ్యకంకి ఎన్నికలలో. ఓడి 

పోయాడు, ఆయి నప్పటికీ, పురపాలక సంఘంలో ఆయన చాలా 

ఉపమయోగకరిమెన పనిచేశా *. విక్కిలి (పన్ చెందిన సర్ , ఎమ్, 

విశ్వేశ్వకయ్య, జి కె గొభ్ లేవంటి నియషిత సభ్యులతో కలికి 

ఆ ఈన పనిచేశాడు, పూనాలో చెడు సితిలో ఈన్న మరికినిరు పారు 

దల పద్ద ణన బాగుపరచి, మంచి స్టితిలక శీసుకొని రావడానికీ 

సహాయ పడాడు, పూనా పురపాలక పాఠళాలా సంఘములో ఆయన 

13 సంవత్సరములు సభ్యుడు గా ఉవ్నాడు (అందుళో 6 సంవన్చాిక 

ములు అధ్యయుడు), పూవాలాని శిశు మరణాలను గురించి ఒక నివే 

దిక తయారు చేయించాడు, పురపాలక వస్తు (పదడర్శవశాలను పున 

్నిర్మా ము చేశాడు, ఎడ్యర్లు రాజు స్మారక వై ద్యాలయాన్ని స్టైవీ3 

చాడు, ఆలండి జేవాలయపు పరిపాలనా సంఘ సభ్యుడుగా పని 

చేశాడు (అలండి చేవాలయము ఫూవాకు ద్వరా ఊన్నది. నహో 

శాప దశపు ప్రఖ్యాత భకుకు_ కవి కార్య సమాధి అక్క_డ 

ఉన్నది, డఫరిన్ ఫండు అనే నిధి వసూలుకు సహాయ పడాడు (ఈ 

నిధినుండి దాదుల (11౮0౧565) గా శితణ పొందడానికి సహాయం లల్సిం 
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జడి ఇక్ ఫుయంజా హోన్చీటలు స్థాపించి ఆందులో పనిచేశాడు. 
య 

1918 లో ఇన్ ప్రమంజూ అంటువ్యాధి వ్యాపించినప్పుడ్సు, ఇంకా 

ఆనేకములెన (ఈ చిన్న (గంధముశో చెప్పడానికి పావశాళము 

లేనన్ని) (పజాహీత కార్యాలలో పాల్లా న్నాడు, పౌర వ్యవహార 

అలో గొప్ప నాయకుడు, మానవ సేవాపరాయణుడ్కు గ్రైర్యము. 

నిజాయతీ కలిగి విధ్యు క్ష ధర్మము బాగుగా తెలినిన (పజావేవకడు 
అజ 

ఆపే, 
ణు 

భారత జాసీయ మహాసభ మితేచాదుల వేతులలో ఉండగా, 

డానికీ అనుబంధముగా రాష్ట్ర) కు పమౌావేశాన్ని 1915 లో వూనాలోే 

జరపవలెనని ఆపే మొదటిసారిగా (పేనేపణ చేశాడు, దావి అవ్వో:. 

సంఘానికి అధ్యతుడు గా ఆయ నే ఎన్నిక అయినాడు. 1907లో 

మూరత్ గందరగోళ ము తరువాత మితివాదుల రాష్ట్ర సమౌ బీశాలు 

ఆప్పటివరకు జరుగలేదు, ఈ మధ్య ళాలంలో గోఖ్ లే పరమ పదిం 

వాడు, ఆరోగ్యం సరిగా లేని కారణంచేత చాదాభాయ్ నౌరోళీ, 

ఫిరోజ్ సా మెహ్తా ఎక్కువ రగా పాల్లాన లేక పోయినారు. 

వశోర్ మస్ జీ వాడియా బొంబాయి గవర్నరు లార్డ్ వెల్లింగ్ డన్ 

ఈ సమావేశానికి హాజగయినారు. ఈ సమావేశానికి హాజరయిన 

ఇతర "పెద్దలు మహ త్యాగాంధిి సర్ నారాయణ్ చందావర్ కర్. 

పర్ అల్లూభాయ్ పామల్ చాస్, శ్రీ) సమర్థ, శ్రీ ఆర్, పీ, పరాం 

జ్ పే. (ప్రొఫెసర్ ఆర్, జి, భాన్ డార్ కర్ మొదలెనవారు. భారతి 

జాతీయ మహాసభ సమావేశాల కన్నింటికీ (పతినిధిగావో, (పేమ 

కడుశానో ఆస హాజరు అయ్యేవాడు, స్టీలు ఈ గంటి సమావేశా 

అలో పాల్గొన డాన్ని (పోత్సహీంచడానికి తగి (పయత్నం చేసే 
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వాడు. ఆయన స్యయంగా శ్రీనుతీ శాశీ తాయి శానిట్ కర్ వంటి 

స్రీలు 'పతినిధులుగా ఎన్నుకోబడేటట్లు చూశాడు. ఆ రోజులలో 

జరిగే కాం గసు మహాసభలకు సంబంధించిన పని యావత్తూ ఆయన 

తెర వెనుక ఉండి పూర్థి చేయిం శేవాడు, కాంగెసు పభ ఆకశయా, 

అను మహరాష్ట్ర (శ జలలో (ప్రచారం వేయడానికి, ఆమలు పరచ 
ళం 

జాని ఆవషరమయిన కృషిలో ఆయన వూ_ర్తిణా పాల్చాన్నాడు, 

భారత సాంఘిక సభను ఆపే వూ_రిగా బలపరిచాడు, దాని 

ఆన్ని సమావేళాలకు వాజరయినాడు. శాని “ఆనందా శమ్' భో 

ఆయనకున్న భాగమైన పనివల్ల, ఆ(ళమ నిక మాల మూలకంగా 

ఏర్పడిన హాదులఐల్ల, సాంఘీక సధ ఆశయాలకొరకు ఎక్కువగా పని 

చేయలే? పోయినాడు, తిన ఉపన్యాసాల ద్వార్యా తన సాంఘిక 

వవలల చ్వారా స ఘ సంస్కరణ భావాలను [(పజలలో ప్రచారం 

వేసి ఆవి త జలలో వ్యాపించ డానికి శాయళ హల (పయత్ని ంచాడు, 

ఆయనవంటి చురుకై న, నిరాడంబర మైన (పజూ పేవకల పయత్నాల 

వల్ల మహా రాష్ట్రము ఈ విషయాలలో చాలా ముందంజ వేసింది. 

వూ నాలోని భారత బాలికల ఉన్నత పాఠళాలా సంఘములో సభ్యు 

డుగా ఆశ్తే చాల సంవత్స రాలు పనిచేశాడు, (చార్ తిక సంబంధాఅ 

వల్ల దీనిని ప్రజలు పామాన్యంగా “హుజూర్ పాగా” ఆవి పిలిచే 

నారు), 

అయనకు మరాఠీ సాహిత్య పంఘముతో సన్నిహిత సంబంధమా 

స్నృది, చానిిపతి సమావేశానికి హాజరయిజూడు, ఆకోలాలో 1912 లో 

జరిగిన పాహీత్య భమావేశానికి అధ్య తుడుగా ఎన్ను కోబగ్జాడు. 
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జాతీయ భారత సంఘము ఈ సంఘము ఆంతర రాషీ9) ఇ 

సామరస్యాన్ని నెలకొల్పడానికి ఏర్పడ్డనె__మరికొన్ని ఇకర సంఘా 

లలో ఆయన ఇనసీన నింంతరమెన (ప్రజా సేవళు గురించి ఇక్కడ వివ 

శించడం కెషుము, శాని యల్ ఏనియాటిక నాపిటీ, బొం బాయి 

విశ్వవి ద్యాలయాలతో అయనకుగల సంబంధాన్ని మాత్రమూ మనమూ 

చెప్పుకోవాల్సి పూనా వాధ్యపాన నిషేధ సంఘములో ఆయన చేసిన 

చేవహాడా విస్మరించి రానిది, 
ఆ 

శ్వ ఫావంచేత ఆ ప్రే స్నేహా పాతుడు, పాధువు, ఆయనప 

చాలామంది స్నేహితులు హ్నారు. శ్నేహీతులయందు మిక్కిలి భక్తి 

(గద్దలు కలిగి ఉండడమసది ఆయన ఉా త్తు లక్షణము. ఆయున వా 

కొద్దిపాటి గుణములు సహితము మెచ్చుకా నవాడు. సంఘముగోని 

వివిధ పాయిలలోను ఆయవప్ మిగులున్నటు మనకు కనపడుతుంది, 

కొందరు ఆ౧ నకు కళాశాలలో సన్నిపాత మతు మరికొందరు ఒళ 

రకర హాస్య సంభాషణలను, పద్య రచఐలను చదవడానికి, విన 

చానికి ఒకచోట పలాసా శాలవ్మేపం కొరకు చేశేవాళ్ళు. వీరిని 

పాపులర్ క్లబ్ అగేవారు, అ ప్రే, సవెర్త్ వీరిరుషరు ఆక్షబ్లో 

కొత్త పుస్తకాలను చదవడం, వాటిమోద చర్చలు జరపడంలో 

ర్మాతులకు 8 రాగులు గడిపేవారు, మరొక వర్షము స్నేహికులు రావ్ 

సాహెబ్ శానిట్ కర్, రానడే (జ్ఞానచ ఈ. సంపాదకుడు), తాహర్, 

ఇ సేలు కలిసీవ వర్షము, ఈవర్ష సభ్యుల చర్చల ఫితెంగా నే “మనో 

రంజకం? మాస దష ఫ్రిక ఆరంభ మెంది, మూడో వాము (పఖ్యాతే 

మరాఠీ విద్వాంసుడు విష్తుశా స్త, ఛివ్లూణ్కిర్ పార కారము ఒక 

చోట చేశే వారితో క. . 
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ఆనం దా కమ్'లాని ఆపే గృహము పలువురు మితులను 

ఆకరి ంచే:, ఆది నగర వధ్యంల* ఊన్నం౦ంమఃశల్ల నలుపూ చేర 

చానికి వీలుగా వున్న గి, అందరికీ అక్కడ మంచి ఆతిథ్యము దొర 

జీ ఈ న్నేకాతులందహా రోజుకొకస పర్యాయమెనా శేండ 

పానంశా ఉందే ఈ ప్రదేశంగా జేరివారు, (శ్రద్ధతో సాహిత్య 

చిగ్చలు జరపడం వారి నిత్యిక త్యంగా ఉండేది. చే మాసంలో 

ఆయన సే హీికులైన కావిట్ కర్ దుపతులు కూడా ఈ ఆంతరంగిక 

ఇమా *ీశాలలో పాలా నేవారు, ఇక్కడ నమా వేశమయ్యే న్నేహిరు 

అందహా ఒకే రకమె. వాంఘిక, రాజకీయ అభి గాయాలు క వారం 

అసే శే హీతుంను బాగా అవరించేవాడు, ఈ వర్షము. ఆ్వుడప్పుడు 

ఇకర స్నేహితు* గ హములవద్ర కూడా సమావేశమై చర్చలు సాగిం 

చేర. అటువంటి sane మాధద్ రావ్ జోషీ షీ గృహము ఒక టిం 

ఉదయం పూట పాక్యతీశేవి ఆలయానికి వావ్యోలి వెళ్ళి తిరిగి వన్తూ 

ట్రా అక్కడ తేనటి సమావేశం జరిచీవారు, ఆ గోజులలో 

బజారులో కొన్ని రా, బిస్కుట్్లలు తివడం పూరాంచార పళా 

యణ.ల చేత ౫ ర్హింప బడుతూ ఉఊం దేది. మత పన్మితిత గురించి ఛాగకి 

ఉన్న కఠిన నియమౌాలవల్ల్వ ఈ పని చారి కోపానికి గురి అయ్యేగి, 

శాని జోషి శారింటో మాత్రం, ఆ నిషేధింపబడిన రాటు, బిస్కట్ 

లనే జారు లేనీటితో చాటు ఫుమ్నకొ నవారు పూనా శాంవ్ 

{Foona Camp) లో రొ కను బిష్క_ట్లను మామూలుశా పర 

ఛరావేపే దుకాణము ఉండెది, 

ఒళ సారి (పాెఫెసర్ పాన్ సే ఈ తేనీటి ఇమా వేళానికి కాని 

సమయంలో ఒక విచ్మిత మైన సంఘటన జరిగింది. ఆగపీ ఆయనణే 
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ఒక గూఢముగా (వాయబడిన చీటీ పంపాడు. కను సజ దిక్నీత్ 

మర ంనుంచి 6ప్వ్వామి' * మాధవ్ రావ్ ఇంటికి వచ్చారు, బట 

(కొత్తగా మక దీక్న పుచ్చుకొన్నవాడు కూడా వచ్చాడు”, మన 

వర్గంలోని ఇరరులం తౌ వచ్చారు, కాబట్టి మిరువచ్చి “స్వామి? వారి 

తము పుచ్చుకోవలసింది గా కోరుచు న్నాను”? అని అందులో ఆకే 

లాల పాన్ సేగారింటిలో ఆ చీటిని ఆయన తండి తీసుకొన్నాడు. 

కొత్తగా ఒక “స్వామి? వచ్చాగని, వారి పవిత్రమైన దర్శనం 

చేసుకోవచ్చునని ఆ వృగ్గునికి సంతోవం కలిగింది. వెంటనే ఆయః 

ప్నానంచేసి తయారయినాకు, ఇంతలొ పాన్ సే ఇంటికి వచ్చాడు, 

(గ్రామంలో ఉంటూ ఎప్పుడైనా పట్రణానికి వచ్చిన తనవంటి వాళ్ళకు 

వూజ్యా డైన ఒక స్వామి వర్శనం చేసుకు నే అదృష్టం కలగడం ఒ 

అపురూపమైన సదవళాళమని తండి పాన్ సేతో సంతోనముశా 

ఇప్పాడు, పాన్ సే పెద్ద చివ్క_లో ప్వూడు, శాని వెంటనే లేరు 

కొని తాను ముందువేళ్ళి ఆయన రావడానికి తగిన సమయాన్ని నిర్ణ 

యించుకొని వస్తానని తండ్రితో చెప్పి పోన్ సే వెళ్ళాడు, అక్కడికి 
వెళ్ళిన తరువాత ఆ గూశమెన చీటిని భక్రిపరుడైన తిన తండ్రి ఆమా 

యకం7గా ఏ విధంగా నమ్మిం దీ ఆమన స్నేహీతులవ విఃరించి 

శెప్పాడు, పాన్ సేవ కళ€గిన క్సిష పకన టిక్ స్నేహితులంతా విరగబడి 

న వ్వారుం పాన్ సే ఇంటికి వెళ్లి “స్వామి” వారు కొద్దిసేనే ఉండి 

అప్వు జే జెల్లి పోయారని అటువంటి సదవకాళం కోసం మరి కొంఠ 

శాలము వేచి ఉండవలసి వస్తుందని తండ నెప్పాడు. ఆ “స్వ్యాయిిని 

తాను దర్శించే అదృప్పం శః పోయినందుక త భక్తుడు ఎంత్ 

గావో పరితపించాడు, 
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ఆ రోజులలో (దనిద్ద వ్య స్పమిద సహితము ఈ మత వివయ 

కమెన ఆంక్షలు, నిషేధాలు ఏవిధంగా పనిచేసీవో ఈ సంఘటన 

వల్ల మకు బాగా దో్యోతక మవుతుంది. నోఖ్ లే వాలా గొప్ప వ్యకి, 

అపేక ముఖ్య స్నేహితుడు. ని ఆగక న్న రెండు సంవత్సరాలు 

చిన్న. వారిదరూ స్నేహితులు కావడానికి వారిదరికీ ఆసిస్ రానే 
(a డడ లు 

యందు గొప్ప గారవ భావము ఉండడం, వారిద్ద హా ఆయనకు ' 

సహోయ కారులు కావడమే కారణాలు. గోఖ్ లే నియమంగా “*ఆఅనండా 

శివ తానుగా వచే వాడు, శాని ఇతర స్నేహితుల గృహాలకు 

ఆయన వెళ్ళినట్లు కనపడదు, ఇఎ"రదరికీ గల సామాన్య జాజకీయ 
గ్ టి 

దృక్పథ మే వారి స్నేవా బంధానికి కారణము, ఛారత జారీయఈ 

శాం ైసులో మిక వాద భావాన్ని ఆస్టే పూ రిగా ఆమోదించాడు, 

అందువల్ల సే నోబభ్ లే ఆయనతో మిక్కిలి స్నేవాంగా ఉన్నాడూ 

వారి వురి మధ్య జరిగిన ఆంతరలగిక సంభాషణలలో ఒకదాని 

మ్ డార్థ నివేదక మనక లభ్య మెనది. గోఖ్ లే తానొక “మంతి 

వర్ష సభ్యు ఘణా బేశానికి సేపచేయడానికి ఇవపడుతున్నటూ, 
౧ లు mM 

ఆనే తానొక (పఖ్యాత నవలా రచయితే శాగేరుతిన్నట్లూ చెప్పా 

కని చానినల నమనజవ తెలుసుంది, | 
Cu) న! 

నోఖ్ లే ఆస్రేశో మితవాద రాజకీయాలను గురించి మొట్లా 

జడ కు కాకుండా, షేక్స్పియర్ పె విమర్శవ సంబంధించిన కొన్ని 

పమస్యలమిద కూడా చాలాసార్లు చర్చిన్తూ ఉండేవాడు ఆంగ్ల, 

(ఫించి, సంస్కృత భాషా గంధాలతో విస్తారంగా పరిచయం 

కలిగి ఉన్న శారణంచేశ ఆ శ్రే ఈ చర్చలలో ఉపయోగకర మెన 

విధంశా పాల్గొన కెలిగేవాడు. (ఫెంచి భాషలో 'పొఫెసర్ గా 
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"ఫిస్టూనన్ శాళేజీ అపే?ారి కేవలను పాం దకలెకని నోఖ్ లే ఆలి 
(| 

లషించాడు, శాని ఏదో నిబంధనల సంబంధ మెన చిక్కు. ఆబంకమా 

కలిగించింది. ఆపీసు బొంబాయి లెళ కేటేద్ కాన్సిల్ సభ్కుడు గా 
౬ m Zz 

ఎన్నిక చేయించవలెనని గోఖ్ లేవ కోరిక కలిగింది. 190౧9 లో 

ఆపే ఆధ్యికి గా నిల.డడానికి అంగీకరించాడు, ఈయనకు 
థి 

(పత్వ"ా నిలబడిన ఎన. నీ, కేల్ 5ర్ తిలక్ వరానికి శెం౭నవాకు, 
ఖి ౧ 

((0"జకీకు)ు నేరానికి శిషమీంఎబడి.వాడ నే శాంంంచేత ఆల్ 3ర్ 

అర్సర్నా నిలబడడానికి ఆనతి లేదని బొంళాయి వళత్యము 

నిగయిం చింది, చిటము చేరుపో కావలెనని కేల్ కర్ కు జరిగిన ఈ 

ఆన్యాయానికి ఆపే చాల బాధపడాడూు ఆపే వ్యతి రేవలు = పటు 
Oa (ec లు కట్ల 

దలే (వధానంగా కల ౮ ళ్ళు _ ఈ అన్యాముం జగ డానికి ఆేయే 

శారణ ఘూతుడని ఆయుకు నిండిం- రు, అంతేకాని వాయు ఆశే 

యొ" విశాలమె., జేళధ క్తి వూరికెమెన మనసును అవగాహాన 

చేసుకో లేకు. 

“మో ఆసే నవలలో ఆపే వరించిన భవానంగుని సంస్టయే 

ఈరువాక నోఖ్ లేచేత 190) లో స్థాపించ బడి: ఉస నర్వెంట్సు ఆఫ్ 

ఇండియా సాసపెటీ”గా రూపొందిందని తెలుసుకొన్నప్పుడు పాఠటే 

వికి చాలా విచిత్రం ౫ ఉంటుంది. నోఖ్ చే చనిపోయే ముందు చివర 

పాఠగా ఆయనను దర్శించిన వాడు ఆేయే, 19 + ఫ్మిబవరి 14న 

ఆప్రేం చూడవలెనని అయవ:వఐవ గోఖలే (ప ల్యేకంశా కలు 1 

పంపాడు. చివరి మాటలు అఫ్రేతోనే మాట్లాడాడు. ఈ సంఘట 

నమబట్లి వారిద్దరి మధ్యగల పేీమాను బంధము మనకు ద్యోత? 

మవుతుంది. 
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మరొక విచ్చితమెన స్నేహా సంబంధకు కూడ ఉకకారించ 

కినజే. ఆది పూవాళోని చితళాల (పెస్కు శెంిన శ్రీ వాము 

శాళా గోపీ అయేకు మనమున్న స్నేహము, జోషి పూర్తిగా 

తిలక్ ఆమయాయు *, ఆే మితవాద వాని! చెంచివవాడు శాని 

ఈ) చారితక నవల “సూ షన నో నయ్ ఆ గకారిన్టి విధ్య ఉండే 

నిర్బాగ్య మె, వాస్తవిక మైన స్నేహానికి పష ఉన్ల ఆపే జోషి క 

ఆంకీతె మిచ్చాడు, 

వా%వూర్ ప శెంంిన శ్రొచాకి వహేవ్ పండిట్ ఆశే క్సీ క్ల 

బురొక ముఖ్య స్నేహాగుడు, పండిట్ “ది? కేవ ప తిక సంపాద 

కడు. సవరుగెన రచయిత, సంఘ సంస్క గ, ఆపే తన కవల 
OR అజ్ లు 

కేమో? ను తిమ స్నేహ శిహ్నంగా పండీట్ ఏ -౦కత విచ్చాడుు, 

ప ఘ సంప్క_గణను (పోత్సిహించే చారి" చాలామంది అ పేన 

చీ తులు (చునిగి శచెంగివన లాయగంు సర్ మోగోపంత్ వి, జోషీ, 
a) laa 

గాగవూర్ వ "₹ం-వ రావ్ బహాబర్ రంగ్ రావ్ ముధోల్ ॥ర్, మడి 

శొందిరు రాజకీయబవాగులు కూడ ఆయజప సే సాితులు హెచ్ 

ఎస్. పండిట్ అచే ఆమున కారిగసువాక్కె బొంబాయి లెజిక్లే” వ్ 

శాన్సిఎప గుజకాత్ నుండి ఎన్ని కేన సభ్యుకు, మిళివాడ శాయటే 

లంశే మిక్కీ లి ₹ెౌరవం కలవా, అయ: తంచుగా అ పేను 

బొంబాయిళలోను, పూవాలోను కలుసుకొని రాజకీయాలను గురించి 

SRT స Ca జ స సంఘ సంస్కరణను గురిం చిచ ర్చినూ ఆం చేవాను విద్యా క్ క కడ 

ఆంధ: ర ఆయిన రావ్ బవాదుర్ మోకహ్ఎర్ వ హాజని, అశేన 
ఇచే 

నా! ఎజ్, బెక్ళు_విశా మేచ్చుక్ వాడు. సాహీత్యంయో అ పేయొక్కా నా 

గన్ని ఆశుణే మొవట గు రి బాకు ఆపే |“ంకాలు మెచ్చు 
చీ తె అతి ల? (ల 

తేడ మే శాకండ్యా ఆయన అపకు ఉపయ గకరి మెన ఇలహాలను 
ఈ = 
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ఇశ్వేవాడు. ఆయనను మెచ్చుకొని తరుచూ ఆయనను కలునుకొ చే 

మితులు ఇంకా ఎందనో ఉన్నారు, ఆపే కే జేసిన (పజానేవకల్లకూడా 

ఆయః కు చాలామంది న్నేపాతులు అయ్యారు. 1897లో పూనాలో 

నల పేన్ వ్యాధి వ్యాపించినపుడు రావ్ సాహెబ్ వి, ఎ. పట్ 

,వరన్, ఆపే కకిసీ స్వచ్భంద సేవకులుగా. పని చేశారు, వారిదరు 

పూనా పురపాలక సంఘ సభ్యులు గా ఉన్నపుడు డఫరిన్ ఫండు. 

అగ _నెకేవన్ జ సంయు కి ఇశర్యదర్భులు గా పనిచేసి సన్ని హీతులయి 

నారు. పట్ వర్షన్ చాలశాలము ““ఆనంద్నాకిమ్”క ఒక ధర్మక ర్హగా 

ఉన్నాడు, పీిరాబాగ్ బలాల అనాధ కరణాలయంలోను, పూనా 

పుగపాలక సంఘంలోను పని చేయడంతో ఎల్. ఆర్. గోఖ్ లే ఆడే 

పన్నిపితులయి నాను. వూనా పురపాలక సంఘంలో పనిచేయడం 

వల్ల శాన్ బహాదుర్ రామ్ నారాయణ్ ఆనుర్ చంద హాన్ మంత్ 

శామ్ శానుగాధ్, సర్ మాడీవాలేవంటి నర కొందరు కూడా 

చేవ మితులయినారు. వీరందరు “ఆనండ్నాకమకు తరుచుగా 

'వనూ ఉండేవారు. 
ఇ 

ఆేప సన్నిహీత పరిచములైన వారిలో మరొక వర్ణము 

వారున్నారు. వారు వూనాగోని (ప్రభుత్వ క చ్చేరీలకు చెందినవారు. 

మొదట వారందరూ రావ బహాదుర్ వాజ్ శారింటివద కలుసు 

కొంటూ ఉండేవారు. కాని సేన్ వ్యాక తో 1892 లో ఆయన 

మరణించిన పీదప వారందరూ “ఆనం దా మ్కు వన్తూ ఉండేవారు. 

మహారాష్ట్రంలో ఊన్న జూగీర్ దార్ లు, చిన్న కంస్థా నాగ్ 

శులలో జాొంఢ్ (సతారా జిల్లా) పా నాఫికుకు క్రీమంత్ బాలా 

పాెహిబ్ పంత్ (పతినిధిి ఇభల్ కరన్ జీ (కొల్హాపూర్ ) వ వెందెన 



సాంఘిక, గాపకీయ శార్య కలా సాలు వి 
ర 

శ్రీమంత్ బాబా సాహెబ్, ఘోర్పడే ఆధేకు చాలా సన్ని హితంగా 

ఊం వారు. వీరిలో మొదటివారు కవిం చి తాలు మహాభారత 

విమర్శ (గంధానికి అలం కార (ప్రాయంగా వున్నాయి, కళకు పాహి 

త్యానికి చెందిన ఆనేక విషయాలపై ఆయన అ శివో చర్చిన్తూ ఉండే 

వాడు, రామాయణ, మహాభార తాలలో భం (వానీన చ తాల 

లోని పాతల దుస్తులు ఆ శ్రే నూచించిన వే, ఈ రెండు పురాణాల 

మాద విమర్శలను వూనాలోని ఒక (పచుణ క ర్రకొరళు ఆే 

ఆప్పుడు 1వాశాడుం అందువల్ల “సే ఈ పురాణాలలోగల సం వూర్ణ 

జ్ఞునముయొక్క_ ముద శాల హాల్ పంత్ గారి వా =చికాలలోని 

పాత్రల దుస్తుల (జుట్టు ఊండవలసిన పదలితో సహా) అలంశా కాల, 
శం ఆఅయుధాలు బాణాలు వీటన్నింటి పెన ఉన్ని 

రెండక వారైన బాబా సాహెబ్ ఘోగ్పడేగారికి ఉత్తమ సాహిత్యం 

మోద ఎన్కన అభిమానము. కళలలోను, సాహీత్యంలోను వచ్చిన 

మూతే న పద్ధితులన్నింటిలో ఆయనకు తద్ధః అభిపచి ఉం చేని, మహా 

రాష్ట్రంలో ఫు ఫురాతిన పదతులువోయి నూతన కురా రావడానికి, 

సాంఘిక రాజకీయ ౯ గణాల కలపి అప ప్రే (వావీన నవలలే (పథాన 

శారణమని అయన తమాపాగా అన్నాడు, 

శానిట్ కర్ దంపతులైన రావ్ వ్ సాహెబ్ గోవింద్ రావ్, ఆయన 

భార్య శాశితాయ్, పీరిరువురికీ ఆపే చాలా ఇన్నిహీత మ్మితుడు, 

శ్రీమతి శానిట్ కర్ తన (గంధాన్ని రచించడానికి ఆమెను ఆశే 

ఎంతఠశా (పోత్సహించాడో ఇదివరకే తెలుసుకొన్నాము, ఒక సోదరి 
యందు చూపవలసిన గౌరవాన్ని ఆపే అమె నుందు చూపేవాడు, ఆ 

శోజాఆలో తా విద్యనభ్య సించడం చాలా కన్హంగా ఈం బేడి. 



64 హారినారాయణ్ ఆపే 

ఇన్ 6లళల్ల్త ఈ విషయంలో స్తీ (పోత్నాహవాం రావడం ఇం7ా 

కష్టంగా ఉంటడేఎ. శాని ఆచే మాత్రము నీ వి ద్యాకంగులః 

శావలెనవని, జేళ అురోభిక్ళర్ధిలో వారు తపు పాను వూర్తిగా నిగ్య 

వీంచవలెనని ఎక్కువ గా కోరేవాడు, అళారణంచేత, విద్య నభ్య 

వీంచపలెనని దేశ పునగోభికంలో తమ పాత్రను తాము నిర్వ 

హించవలెనని షీల కందరికీ ఇహాయ పడడానిశీ ఆస్తే 

సీళ్టం గా ఉండేవాకు. శానిట్ 55 దంపతుంకూ ఆశునకూ మధ్య 

పన్నిహీత స్నేవాము వ ది పొంద డానిక ఆడే కారణము. ఒకసారి 

శాశీశాయి కాట్ కర్ ఆపేు కయుసుకోవ డానికి వచ్చిం". అప్పుడు 

ఆంకున జి. 3. గోఖ్ తీతే ఏదో చర్చిన్తూ శన్నాడు, శాశీతాయి 
ఇండ తింగి వెళ్ళిదామలి అసకొంటున్న ది. ఆ పవయాంళగొ, అమె 

వచ్చి కింద వేచి ఉప్నదని ఆయన తెలిసింది. వెంటనీ అకన 

చిగినచ్చి ఆమెను క-ఎసుకొని శతమాపణ చెప్పుకొ శ్నా2, తాను ఎంత 

పనిలో ఉన్నప్పటికీ శాళీతాయి శాఃట్కర్ వచ్చిదడంళకేే 

మాతకు, ఆమెకు ₹0ట నే లో-లి! తీసుకొని "ఇవలనీంద౨ ఆయన 

జీవవలకు ఆకాపించాడు తవ స్నేహితుడైన మాధవ్ రావ్ భాగ్య 

పార్వతీ వాయ్ బోపీయొ*%_ కేకూన్మి గురించి ఎంతో అ-క్యాద్ద 
చూపేవాగుు ఆమెన ఎల్లపుడూ సోవంగలె ఆవరించా*, మాధవ్ 

శాన్ మణానంతిరం అ మక గురించి ఆమె బిడ్డలను గురించి తగు 

us తీసుకొ న్నాడు, 

ఇశగులతో శ్నేహయు చేయడానికి చంపదశాని, పదడరిశాని 

ఆేవ ఆడం"లు ౫ ఉ డేవి కావు. నోగ శే అచే + పాధ్యాయా 
pT) ౬] 

ఉండు అయనప దగ్గర స్నేహీశడు, (పసేదులెన మ్యికులుు కొర 
శ్ర జా 



శౌంఘిక, రాజకీయ శార్యకలాపాలు చప 

వించిన విధంగా చే ఆయనను కూడా ఆపే గారవింశేవాడు. కళా 

శాల జీవిరంనాటి స్నేహితుడొకడు తాను చనిపోతూ తవ సోదరుణ్ణి 

తన మాదిరి గాసే చూడవలనిందను ఆపు కోరాడు. అందుకని 

ఆయన రంగోపంత్ అ లేను ఎవ్కవ (శ్రద్దతో కనిపెట్టి ఊన్నాడు. 

ఆతని చనిపోయిన సోదరుడు ఏవిధం ౫ (పీమించేవాడో, అతన్ని 

అంత (-పీనుతోనూ ఆదరించాడు, 

వూనాలో ఉన్న ఆంగ్లోయులభో వాడా కొందరు ఆపేజ 

కగ్గర స్నేహితులు. వారు సర్క్షాడ్ హొల్, మిస్టర్ మౌంట్ ఫర్డ్, 

మిస్టర్ రాబర్ట్స్ సన్ , సర్ జేమ్స్ డ్యూబోల్ మిస్టర్ న్పిఫ్ ఫాదర్ 

తివిక్ గ్ టక్, మిస్టర్ కీటింగ్ , మిష్టర్ కిక సెయ్డ్ మొదయిన వారం 

ఆందులో చివర వారిరువురికి, ఆ పేక మిక్కిలి స్నేవాము, ఒకసారి 

ఒక చారం రోజులు ఆస్రే సర్ కన్ సెయ్డ్ కు ఆతిధథి గ ఉన్నాడు, 

ఆ వారం రోజాలు వారు మహారాష్ట్ర చరితను గురించి ఇగువురికి 

ఆభిమానమున్న ఇతర విషయాలను గురించి చర్చించారు. బొంబాయి 

శవర్నర్ విల్లింగ్ డన్ (ప్రభువుకు కూడా ఆగే అంశకే అభిిపోయం 

ఉండేది. ఈ అంగ్ల స్నేహితులతో గల సంబంధాలవల్త, ఆక 

పనులు సానుకూలం శావడానిక్సి అనేక చిష్కలం పరిష్కరించ 

డానికీ, ఎందరో (ప్రజల చాధలను సులభంగా నివారించడానికి 

కృషి చేశాడు. 

భాలశాలికలంశే అక్షేవ చాలా (పేమ, మిక్కిలి సంతో 
మంతో వాళ్ళ మాటలు వింటూ, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండే. 

వాడు, వాళ్ళే మధ్య ఉన్నప్పుడు ఆయనవ చాలా ఆనందంగా 

క్స్ 



కరి. వారి నారాయణ్ అప్పే 

ఊంచేస, వారకోసం పద్యాలు 'వాసేవాడు, ఒకసారి ఒక చిన్న 

పీల వాణి తనతో కలినీ భోజనం చే కుడానికి తన ఇంటికి ఆస్తే ఆహ్వా 
గరి (x) 

నించాకు, వాడు ఇంటికి వళ్ళి తల్లి దం డులతో తనను తన జ్నీహి 

తుడు హారి” మరుసటి రోజు భోజనానికి పీకఓచాడని చెప్పాడు. ఈ 

“పూరి ఎవగా అని వాడీ తల్లి దండ్రులు విచారించి చివరకు వాళి 

పమారుడి స్నేహితుడు |పఖ్యాత (గంథక ర్త హరినారాయిణ్ ఆఫీ 

అని తెలుసుకొని చాలా అళ్చగ్యాప డారు, ఆపే &మక స్నేహితుడు 
క a ల్ని 

ఆనే విశ్వాసాన్ని ఆమన చిన్న పల్లలలో కలిగిం చాడు. నలుబడీ 

సంవత రాలు పెన అయినప్పటిక్ పిలలు ఆయనవద చీ హిరులవలె 
a) ta) ఓటి యు a 

శాల షేపం నవేయగలిే*ే వారు, : 



నాలుగో ఆధ్యాయము 

అగ అన సరు సంస్కర్త 

19 వ శళతాబపు చివర కొన్ని దశావ్రాలలోనుు 20 వ శతా 

వప మొదటి దశాశ్ఞాలభోను మహా రాష్ట్రంలో ఉత్సాహ వూర్వక 

మిన సాంఘిక mols పరివ ర్హ వలు అకస్మాత్తుగా జరగడం | 

(పారంభించాయి, ఆనివగక ఎరు! నటువంటి సాంఘిక, రాజకీయ 

పరివ గ్రనల సుడిగుండంలో హిందూ సంఘము పడిపోయింది. హీందూ 

సంఘంలోని ఆచారాలను వలభ్లేడాలను ఆధారం చేసుకొని రై స్తన 

నుక (పచారపలు హిందూ సంఘాన్ని త్మీవంగా విమర్శించ ' చారం ' 

లభించారు, (పకోపయోగకర మైన కొన్ని చట్టాలను చేయడం ద్వారా 

పభుశ్య యం తాంగం కూడా జావా ప్రనాదులను కడ 

లభించడానికి జరిగే | పయక్నానికీ దోహదం చేసింది, విల్లు ద్వారా. 

ఆస్తిని సంకయంపజేసే చట్రము వాటిలో ఒకటి. పళశ్నిమ “భారత చేశ 

మ 4 'క్రమాకయాలతో త్మీవభావ విప్లవాన్ని తీసుకొని శాక 

శానికి ముందువ అడుకు వేసిన వారిలో ముఖ్యులు జని స్ శాన, 

జనీస్ "తెలంగ్ , (పనీద సంస్కృత పండితుడు ఆర్, జ భాన్ డార్ " 

కర్. (పిన్సిపల్ ఆగర్ ౩5, స్వామి దయానంద్, జ్యోతికాఫులే, ' 

వీరు హిందూ సంఘంలో జరిగే అన్యాయాలను ఆసంఘము గురించే” 

లాగు చేయడా: కి; కలము ఆస్పృళ్యత, వ్టీ అ నిరాక్ష రోస్యత 2 
= 

వీని విషయంలో సంఘంలో గల ఆడర్భాలకు, తచరణలప గల పర 



ఫర వారకినారాయణ్ ఆగే 

అప్పుళ్యులవ, (స్త్రీలవ ఊన్న నీచనితిని హిందూ సంఘము 
గుర్తిం చేలాగున చేయడానికీ వారు నిరంతర మెన కృషి చేశారు. నూక 

వంగా నాగరశాచారంగా సంఘంాచోే (ప్రబలిన (తాగుడు అవే దురా 

ఇచారాన్ని, వూర్వంనుంచీ ఉన్నత కుటుంబాలని వెప్పబటజే చారిలో 

ఉన్న వ్యభిచారము నే దురాచారాన్ని తీ వంగా విమర్శించారు. అన్తే 

పట్టుదలగఅ జీళ; పడు, ఉచేక వూరితుడెన సంఘ సంస్కృ ర. 

రహావన దశలోనే ఆకునప జస్టీస్ రా: జేతో పరిచయం కలిగింది 

అప్పటినుంచీ సంస్క ంణ విషయంలోను, నూతన రాజకీయ 'ఛావాఆ 

విషయంలోను ఆయవ పుగోగాములెన యువకులతో చేతులు కతి 
పొడు, తన చుట్టూ ఉన్న సంఫఘలోని దురాచారాలను ఇతర సమస్య 

లను తిన నివలలో కూలంకసంగా చర్చిన్తూ వాటి ద్యారా ఆయన 

(పచారం పాగించాడు. ఈ సమస్యల *న్నింటికీ పరిష్కారాలను 

బాడా ఆయన వాటిలో నూచించాడు, 

ఆవి భక్త వటుంబ విధానంలోని లోపాలు, శి భార 

నము ౬ వారికి విది ్యావళ్య' ర్ం చాల్యవిచాహము, వధూవరుల వయ 

స్సులో ఎవ్కువ తేడాల వివాహము, వయస్సు మిరినశారి 

వి? హామ్కు విధవా ఫునర్నివాహాము, విధవా కేశ ఖండనము, 

పతిత త జనోద్ధర ము మొదలైన సాంఘిక 'సమస్యలవపె చర్చలు 

ఆయన ననఅగో ఉన్నయి. సంకూన్ని మేల్యూల్పడానికి అప్, 

ఆర్ కర్ వలె క టా మంచి ల భార 

వలె ఆయన తన నవలలలోని పాతిల ద్యారా చక్కని సలహా. 

నిప్తాడు. తవ ఘాతాలవలె ఉండే ఆగర్ కర్ (చారలకఆ మేను, 

(్రనిడ్డ వ్యాసకర్త ోలోకహితచాది? (గోపాల్ రావ్ కేశ్ ముఖ్ 

రీవ విమర్శల కం కును, పాఠపల పె సంఘ సంస్కరణ విషయంలో 



సంభుసత స్క ర శ్ర 
న. 

ఆపేకు గఅ (పభానము చాలా ఎప్కవని ఇప్పుడందరూ అంగీకరిన్త 
శాన. ఉదావారణవ *నోపాల్ రావ్ ”' అ నవలలో వె వాహిక 

జీవితంలోని సుఖ సంతోషాలు, అతిచా. ఫ్ వివాహాలవల్ల కఠలిగికీడు, 

విధవా ఫునర్వివావా సమస్య, జీ విద్య, వః భేదాలవల్ల, చూఢ 

నమ్మా శాలవల్ల కలిగే పెడు, ఇవన్నీ చర్చించబడ్డాయి. ఆయని మరో 

నవల “పణ్లకుత్ కణ ్హఘేతో” అన డావిలో వబుంబంలో 

ఉండే వారి పరస్పర సంబంధాలు, ఆప్పటి శ్రీల నీతి, ఆవిగ ళ్ళ 

డటుంబము, మతాన్ని గుఠించిన మూడాభి పాయాలు, కత్రిన పీతి 

పంల ఇవన్నీ ఆధే చర్చించాడు, “భయన్ కర్ దివ్ థి”, క్ట 

యోగ) అనే నవలలో విధవా పునర్వివావాం చేసుకొన్న స్టీలు 

ఇరువురిని గురించి, వారు ఏవిధంగా మంచి గృహిణులు, మంచి 

కెల్లులుశా ఉన్నారో వర్ణి ంచాడు (విధవలుగా ఉన్నప్పుడు వారు 

వడు నడత గలభారుగా ఉంటారని ఆ రోజులలో సామాన్యంగా 

పం డే దురభిపాయాన్ని (పతిఘటిన్తూ ఆయన [వాశాడుు, విధవల. 

శిరిగి వివావాం చేసుకోవడానికి సంఘము అంగీకరించని పకుంలో 

భార్యను కోల్చోయినవారు కూడా తిరిగి వివాహం వేసుకోవడానికీ 

చంఘం ఏ మాం ఆంగీకరించకూడద సే ఆన అభిప్రాయము, ఈ 

ఆభి పాయం వాలా తర్మ_యుక మైనది. శాని, మొ త్తంమిద, 

వివాహం వ్వ కగత విషయమన్సీ కొన్ని (పత్యేక పరనితులలో 

ప్ప న్యాయ కే ఏ చటము ఈ లం. వ రించెనిరఃసీ 
శి అట 

మనం జాపక ముంచుళోవాలి. ఆపే ద్వితీయ వివాహము, జని స్ 

శాన జె ద్వయ వివాహము ఇందుకు ఉ దాహరణలు, ఆపే విధవను 

వివాహం చేసుకో లేకపోయినాడు _ శారణమేమంశే, ఆలా జరిగిన 

పత్నీంలో ఆయన పూర్వాణార పరాయణులె న తన వటుంబ శభ్యు 

అతో సంబంధాలు పూర్తిగా తె౫కొట్లుకోవలనీ రావడమే కాకుండా, 



“70 హరినారాయణ్ ఆపే 

. ““అనంద్నాళశమమ్”ను కూడా వదలి "పెట్టవలసి వచ్చేది దీనినిబట్టి, 

“ఒక న్యాయసీద మైన, ర్కయుకి మైన సూతము కూడా, కొన్ని 

వ్య కీగతి మెస;, భావో, టేకి సంబంధమయిన విషయాలలో వర్టించ 
డానికి వీలుండదని రుజువు అవుతోంది చాలరిశా వివాహా వయో 

చట్రాన్ని గురించి ఆరోజులలో దేశమంతేజా తీవమెన చావోప 

"వాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఆపే ఈ బిల్లుకు పూర్తిగా ఆఅనుహలుకు, 

బాలికల వివాహ వయస్సును రి సుండి 14 లేక 16 సంళర్సరాలవ 

సపెంచడానికి ఈ జల్లులో ఏర్పాట్టున్నాయి. తమ వమా గెలక 

“16 సంవత్స రాలలో పునః వివాహాలు చేయము అని మితీేమండల్ 

సభ్యులందరి చేత (ప్రమాణ ప్మతాలమిద ఆఫే, నోఖ్ లేలు సంతకాల 

చేయించారు. ఆపే చెర్తండి మాత్రము ఈస్ఫ్మూ తానికి వ్యతిశకేకంగా 

ఉన్నాడు. బాలికల వివాహ వయస్సును పెంచవలెననే వాదనను 

సంఘ సంస్కర్తలు రాజకీయ మైన దానిని గాచేళశాయ, ఇదివర కీ 

ఈ దేశాన్ని జయించిన కారణంగా, సాంఘీక, మత విమయాఅలో 

చేట్టాలను చేసే కొన్ని ఆధికారాలు పర, పభుశ్యం చేతులలోకి వెళ్ళి 

పోయాయి, ఈ విషయంలో ఇంకా మరికొన్ని అధికారాలను పర 

(ప్రభుత్యానికి ఇభ్వడావికి చాలనుంది ఇవ్షపడ లేమ, సంస్క గృలం 

మాత్రమ (పభుత్వ మే ఇట్టి ఇట్టాన్ని చేయవలెనని కోశారు. ఈ 

సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని 1890 నవంబరులో (ప్రభుత్వానికి 

పంవీన “కో క్కె_ల ప తిమూిమిద ఆగర్ కర్ వంటి సంఘ సంస్క ర్త 

కూడా సంతకము చేయలేదు. దానిమిద 'సంతకము చేసిన నలె 

- మందిలో తోక మాన్య తిలక్ మొదటివాడు. తయువాత ఆపే మొక 

లైన పూనా (ప్రముఖులున్నారు. ఈ “కోర్కెల పృఠము”మోడ సంత 

శాల చేసిన వారిలో సంఘ సంస్క రృలే గాక, వూర్వాచార పరా 

యణులుకూడ ఊన్నార నేది గమనించవలసీన విషయం. ఆలోచనల 



సంఘ సంస్క ర్త 1} 

లోను ఆదరణగోను కూడా ఆపే గొప్ప సంస్క గం సుమార ల చి 
నలఇె ఆయిగు సంవత్సరాల శశాహిత జీవిశకంలో, నంఘ సంస్క 

రణ సంబంధ మైన అన్ని (పతీగావనలను అఆయవ ఆమోగించి (పతి 

పాదించాకు. శాని “ఆనందా,కమిి మక సంబంధ చన ధర్మ'సంస్ట 

శావడంచేత, ఆక్కడ ఆయన చేయవంసిన శార్యకలాపొలవల్ల 

సాం పదాయ సిద మెన కొన్ని కటుచాటను ఆయన అంటి పెట్టుకొని 
కెలా లు Ca O 

ఉండవలసి వచ్చిండి, అందువల్ల వూ ఏలు, పండుగలు, గృహ చేవతో 

రాధను సోమచారాలళో శివ (పఫీక్యగం ఉపవాసాలు, శిపరాతి 
ఛి 

తిడితర మత సంబంధ మెన విధులన్న్మ్ని ఆనన మనన్ఫూ రగా ఆచరించే 

చాడు, అళారణంగ ఆయన ఆందరకూ [పీతి పాతుడెనాడు, అంతే 

మాతమువచేశ ఆయనకు మతాచారాల విపషయమె (ప గ్యేక మెన, 

వివక విశ మెన అభి పాయాలులేవని కాదు ఈ విఘుం నిర్వ రిం 
— గ త్ను! 

చడంయో, కీ రశేషుడైన పె గం డి, గల్గిదంటడులు, ఇతర బంధు 
అట్ మె pw on on 

వులు మానవుని ఆ ధ్యాత్మి లాభానికి ఏయే పనులు ఆవసరశుని తలి 

చారో, వానిని గౌరవించి ఆచరణలో పెట్టాడు, తనకు సంస్క ణా 

భి పాయాలుక్న ప్పటికిి ఆశ్రమ”? వప గాన తన పత్తండడికీ 

ఇచ్చిన వ్యా వాన్ని భంగపరచ లే“వోయినాడు. ఆయన (వానీన 

“కర్మ యోగ్ ?*, ఈళఆజ్రాచ్ *” ఇంకా ఇతర నవలలనుండి ఆయనస్సును 

తెలుసుకోవచ్చు. కలలు, ఫువర్జవ్ష, భిగవ ర్పేషిగణలలో ఆయనకు 
ళా 

దిశ్వాసమున్నదిః కాలిరిడ్ అంగ సాహిత్యంలో ఉపయోగించనట్ట్లు, 
(a) లగి 

ఆఫ్రే ఈ పదతు అన్నింటినీ తన నవలలలో ఉపయోగిం చాడు, ఆయన 

ఛ కి పరాయణుడు. కుమా రెప సం ఎంధించి తీర్చవలనీన ముక్కు 
ఆయి వారక్ 

బదంలు అమె చేమం కోసం, శదగా తీర్చాడు. ఆయా సంద 
ఇ 

రాలలో, పమిిత మైన పటు వస్తాాలను ఆచారం కోసం శాక పరి 
_ అ వావ్ 

కు భరకోసం, పవిత్రత కోసం ఆమన ఉపయోగించేవాడు, ఒకి వ్య క్రీ; 



kr వహాకినారాయణ్, ఆప్టే 

శన వటుంబ బంధువులహ, తేదికర (పకాసామాశ్యానికి మనః కేకనం 
కలిగించరాదు అనసేజే ఆయన అభి పాయమ్ము 

ఢియానఫీ విద్దాంకగ్ను ఆవలంభించినవారు, (పార్ట వాసమాజ్ 

ఆనుచరులు, జనులను మోసగించడం మాత్రమే పనిగాగల కృత్రిమ 

గురువులు _ వారి శిష్యులు (ప్రచారం చేసే భావాలనూ, వింతిశా 

ఉండేవారి ఆచారాలను ఆపే విమర్శిం చేవాడు. మరాకీ శో రామ గా 

ప్వామిడాసలోధ్ , తుశారామ్ ఆభంశాలు (భక్తి గీతాలు), క్షా 

శ్వరి (భగవద్దితకు క్షూగళ్వర్ మరాకీశో |వానిన భామ్యయు, భగ 

వద్దీత, ఆపనిప తులు, చేదాంఠత (గంధాలు ఆంశే ఆపేవ చాలా 

ఇన్షము. కెఏ స్తవ మతాన్ని, చెబిల్ (గంధాన్ని, అందులో ఇండో 
పిడి నాదపు వాదనలను విమర్శించేవాడు. కాని వాటిలో ఉన్న 

మానవ సేవా పట్టతులకు వాటిని గార9ించేవాడు. “కర్భయోగ్ "లో 

చంద శేఖర్ పోత బహుళ ఆపేయొక్క_ మత విషయక భావాలను 

కెలియ పరుస్తుంది, వికోరియా యుగపు (పజల భావనా నల 

భగవద్వియక మైన సంక యాం ఉండేది. ఆది అన్ని సన్ Shas 

వికోరియా యుగపు కవులు, నవలా రచయితల రచనలో కనపడేది. 

అదే అప్పుడప్పుడు ఆసప్రే నవలలో కూడా కనపడేది, కాని ఆరున 

స్యకీయాభి పాయం మా తము “చం ద శేఖర్ 9? వ్యక పరుస్తాడు. 

ఆ నవలలో. పర్వళ క్రి కివాంతుడు, సగ్వళ్ఞాడు. సుఖ స్వరూపుడు, 

పర్వ (1 (పపంచ నియామవడు ఆయిన భగవంతుడు ఉన్నాడనే తన 

విశ్వాసము అని ఈం ద'కేఖర్*)” ఆంటాడు. ఆ గోజులలోని ఆ దరు 

విద్యావంతులవలె జే ఆ స్రేహడ భగవంతుణ్ణి చేశీ యఘాధఢమయి- 

మార్గాన్ని గురించి ఒక నిశ్చయానికి రాలేకపోయి ఉంూాాడు, వాజ 

కీయ, సాంఘీక సంస్క్రరణలవె ఆయన అభిపాయాలు, ఆ సంస్క 
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రణ (పాముఖ్యం “లిన్ రామ్పంత్ *” అస పాఠ చెప్పిన మాట 

అలో నునజ వ్య క్తమవుతాయి. ఆ రెంటి మధ్య హొచ్చు తగుల 

లేవని, బేళ షేమం కోసం ఆ ఆంటికి సమాన (పాధాన్యత ఉండవా 

నని ఆ పాత అంటుంది. భారతదేశ “్నేమము విషయంలో ఆడే 

అభి పాయాలు మనక “మో” ఆనే నవలణో భగవానండ్ 
“నుక యుి”నె బట్టి వెలు స్తు" దె, ఆందుళో “అఆ-ంద్”” పారఠళాలో 

జేళ క్నేమాన్ని సవ నూత, పాయలగా ఈ విధంగా దృఢపర-చడం 

జరిగింది..** చేశ శేమమే నామఠము, చేళ స్వాతం డ్యామే నా స్యర్త్షము!, 

ఈ మ్మారయు తర్వాత రోజులలో నోఖ్ లే ఫ్థాసించిన “ప ర్వెంట్సు 

ఆఫ్ ఇండియా సంఘము” యొక్క_ ఆదర్భాన్ని పోలి ఊన్నది. భాగళ 

శకేళయుణో (బిటిషువారి రాజకీయాలను గురించి ఆస్లేజ క. అభి 

'ప్రాయాలున్నయి వాటిని ఆయన “ఆజాచ్ 3% ఛో ఆం శ్రేయా డైన 

పోలీణు నూపరిన్ టెన్ డెన్ టుక పద్మాకర్ క జరిగిన సంభాషణలలో 

విశదీకరించాడు, ఆ పోలీస్ అధికారి “మిరు మో సంసలను ఉఇదఖి 

పాకంతో సే స్థాపించా1. శాని (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వము మాత్రము. 
అవన్ని తమ (శేయస్సువ భ్యలికిక మెనవే అని భావించి ఆరతాయ. 
అందు చేత వారు తీక్రమెన రాజకీయాల _ ఆనగా ీటిషు (పభుత్వఫు 

వ్యతిశేక రాజకీయాల ఆచరణను ఏమాత్రము సహించరు” అంటాడు. 

1918 ఫ్మిబవరి 19 న ఆయన కుమా శె మరణము అయనకు 

"పెద్ద ఇబ్బం చాల విచారంలో మునిగి, భార్యతో కాడ ఆయన 

బోనవ్ లాలో కొని శోజులున్నాడు. వూనాలో మాదిరే ఆక్కడ 

కూాచా ఆ ేకలు ఆయనను చూడడానికి దుఃఖ సమయంలో షాను 

భూతి తెలపడానికి వచ్చేవారు. ఆచల్లని (పజేళంలో ఆయన జక్క 

మోాసమున్నాడు. ఆయనకు దుఃఖోపళమనం కల్లించడానికి యన 
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తం[డిహడ ఆక్కడే ఉన్నాడు. వారు వూనావ తిరి 'రాగాశే 

ఆయన భార్యకు జబ్బుచేనింది. కాని అదృష వళంగా ఆడి మలేరియా 

మాత్రమేనని తేలింది. కుమా ₹ మోణంవల్ల కలిగిన దుఃఖముతో 

చాల తోజులవరకు ఆయన భోజవఐం కూడ సరిగా చేయకోకఫోయి 

చాడు. ఆగదిలోకి పోవడానికి భిస్యము చేయలేక పోయీవాకు, 

ఆ దుఃఖము చాల గోజాల కరప తస్య లేకు. ఆమె (బతికి ఊన్న ప్పుడు 

పక్కన బొమ్మతో వదూ గ్రా“ ఫొటో తీయించి దాని ఆడుగు భాగంలో 

“ఆమెకు ఆవందం _దూస కూడాను అని వాశాడు. ఆమె పోయిన 

వీదప మిక్కి లి దుఃఖముతోను, చాధహోను ఆ ఫోటోళు చూన్తూ 

వార్నండేవాడు. ఆమె పోయిన సంవత్సరం వరకు ఆమె జ్ఞాప కార్ధను 

సోమవారాలు భోజనం నూనివేశాడు. ఆయన దు8ఖముమొయొక్క్ల 

1వభావము ఆయన రచనపెవ కూడా కనిపించింది. ఆ విచారకర మెన 

ఉంఘటన తిరువాత చెప్పుకో తగిన రచన ఏదీ ఆయన చేయలేదు, 

(వాచ్రామని కూర్చుం డేవారు శాని కలం సాశగేదిశకాదు. ఆయనకు జీవి 

తంలో ఆనందమే పోయింది. ఆశాభంగం, నిస్పృవా ఆయనను 

ఆవరించినయి. కమా రై పోయేటప్పటికి ఉక ర్మయోగ్ *” నవల 

శకరమణూక్ ౨?) ధారావాహికంగా 'శచురింపబడుతూ ఉన్నగి, ఆది 

చాడా చివరకు వూర్తికామండా నే ఆగిపోయింది తన మాననీక 

కధను ఆష్మతిక 153.1918 సంచికలో ఆయన “ఒక కలి” అనే 

"క్యాసంలో వర్ణించాడు. 

1914 లో మతౌదాయ సంచల మహాసభ కోసం ఢిల్లీ వళ్ళి 

'వప్ప్వుడు ఆయన చాల ౭ లహీనం7గా జ్ కారణాన సోమవారాలు 

తిరిగి భోజంం చేయవలసిందిగా భార్య ఆయనను కోరి ఒప్పించగలి 

సందడి. ఆ మెతోహడ వర్ ద్వార్ , లక్కి ్మన్ రూలా, ముర, బృందా: 
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వన్, అగా, ఉ ర్త హిందూస్థానంలోని ఇఠర (పడేశాలవ 

మిళాంలికో సం, డుఖోపశమనం కొసం ఆయన వెళ్లాడు, శాని 

(పయో జనం శేకషోయింది. పూనాకు తిరిగి రాగనే. ఆయన మరఆ 

జబ్బు పడి రెండు మాసాలలో వవాలాగో గడిపాడు, ఆహారలోపం 

వల్ల ఆయన బాధపడుతున్నా డే తప్ప మశేం₹ేదని కి ద్యులు చెప్పారు, 
శమంశా అయన మఃకొంతే ఆహారం తీసుకోవడం (పారంభళించాడు, 

1914 చివరి భాగంలో అయన తండి నానా సాహెబ్ జిబ్బు 

పూ డుం ఆపే ర్వాతిం బవళ్లు ఆయనకు శేవ చేశాడు. శాని ఆయన 

ఆకోగ్యం (క్రమంగా శీణించి 1915 ఫి,బవరిలో చనిపోయినాడు, 
అడే సంవత రం అదే మాసంలో నోఖఫ్ శేకూడా మరణించాడు, 

అందువల్ల ఫీబవరి మాసం ఆంశే అడేకు భయం వేసీ పోయింది. తన 

వంట సాధ్యమెనంత:రక ఎవరైనా తోడు ఉంచే బాగుండు నని 
పించి ఆయన తన సన్నిహిత బంధువులను తనవద్దవ పిశ పించు 

టన్నాడు. ఆయన మేన ర్తిహడా తిన ఓడ్డలతో ఇచ్చి *అనందా 

శ్రమలో ఉన్నది, ఈ బంధు జనమంతా వచ్చి ఆయనకుతోడుగా 

ఉన్నప్పటికి ఆయా ఊరట కలు” లేదు, అందువల్ల (పజాహ్ త జీవి 

ఈంలో ఎక్కువగా (కంస వలని ఆయన నిర్ణయించుకొ న్నాడు, 

1915లో బొంబాయి శాన శాంసు సభల ఆహ్వాన 

పంఘాధ్యతయుడు-గా ఆయన ఎన్ను కోబడినాడని ఇదిపరళే వెప్పాముః 

బీనితో కొంతకాలము గడిచింది ఆ సంవత్సరము "సి పైంబరు 

సంలో ఆయవ పూనా పురపాలక సంఘాధ్యశతిఖడుగా ఎన్ను కో 

బఢడాడు. ఆ రిరువార ఆయన వురపాలక సంఘ శార్య,క మాతో 

ఎక్కవ కాలం గడిపాడు. ఆ సంవత్సరంలో నే, విల్సన్. భాహా 

ఠ త్త్వశాపోవన్యాసాలు ఇవ్వవలసిందిగా బొంబాయి విశ్వవిద్యా 
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ఆరం జారు ఆయనను ఆహ్యానించారు. పాకృత భాష అశిక్సద్ది, 

సంస్కృత చాటశాలలో దాని ఉపయోనము; మహాశాకీ) వ 
పౌక్ళత _ మరాఠీ భామ సంబంధము, ఆరర్నాత జ్ఞానేశ్వర్ క్ 

వూర్యము, తరవాత ఉన్న మరాకీ సాపీత్యము ఆనీ విషయాలను 
నరించి నూడు ఉపన్యా సాలు ఇచ్చాడు. ఆ ఉపన్యా సాలు సామా 

వ్యాఖ్యిపాయాలను మాత మే తెలిపినవిగాని, ధాహా త త్త్వళ్శాస 

విషయికంగా చూపే అంక తృ ప్రికరంగాలేవు, 

1916 అక్లోబగు 21వ లేపన రా స్త కాం గెసు సభ ళ్! 

జిన్నా అధ్యత్షతన ఆహ్మదాబాద్ + సమొావేశమయింది. కీః చే 

నోభ్ లే నూచనల (పశారము తయారు చేయ? డిన రాజకీయ సంస్క 

శణఆ చిత్త ముసాయిదాను జిన్నా ఆ సమా వేశం ముందు ఉంచాడు, 

౪ చిత్తు ముసాయిదాను తయారు చేయడంలో ఆ 'సపేవన్న పాల. 

ఎక్కువ, ఈ సమావేశము తరువాత ఆయన లో్నో కాంగైసు స 

బీళానికి హాజరయినాడుం ఆ తఫుువాత తన జీవితాంతం వరకు లో: 

మాన్య తిలక్ రాజకియాలను బలపరిచాడు, 

1916 ఆగమ్షు* ఆయన నవలలు “యశ్ దంత్ రావ ఖం”. 

“మో! ఈ రెండు (పచుకింప బడినవి. రెండవ నవలకు సమా ప్తం 

శాలగు విధాలుగా ఉండేటట్లు (వ్రాశాడు. వాటిలో ఆయనక 

ఎవ్మ_.వ అభిమాన పాతమయినదే ఇప్పుడు ఆ ననఅ చివర ఉన్నది. 

(₹ండవ రకవయిన సమౌ ప్తము బొంబాయినుండి వెలువడే మాస 

విక “మనోరంజన్ లో 1919లో (పచురిశమయింది). శక క్ 

శంత్ కాన్ ఖరే'వ (వానీన వీకికలో, ఆసంపూ రాగా ఉన్న 

*శఆ్ర్యా-్ర్ 3 కకర్మయోగ్”” ఆనే రెండు నవలలను వర్తి చేయ 
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నలిన నే సంకల్పమున్నట్లు ఆయన తెలియ పరచాడు, “మా? ఆశే 

నవలలో ఆయ=కు 1879 నాటికి ఉన్న మౌవనీక అళయాలను (ఆయక 

చానిని (వాసే నాటికి బరువది సంవత్సరాలను వూగ్వను) గురించి 

పొందు పంచాడు. ఆ ఆశయాల విషయంలో ఆయనమోడ కీ కేక 

విషుశ్నాన్తీ ఛివ్లూణ్ కర్ యొక్క. (పభావము వూంర్థిగా కనపడు 

తుంది, 19:6లో అయన బొంబాయి వి విద్యాలయము ఇట్ 

వభ్యుడు గా ఎన్ని కై నాడు, (ప్రజా జీవితింలో ఆయవ ఆశించిన ఆశ 

యాలు వూర్తిగా ఫలించాయి. తన కార్య కలాసాలు నన్ని ంటీఫీ ఇళ 

ముగింపు చేద్దామనే ఆలోచన కలగ నారంభించిండి. జ నికి అను 

శుణంగా మొదట “*కరమణూన్ * (పచురణను ఆపిజేళాడు. తన 

ఉర్రమ చార్మితిక నవల *ీవజఘార”? ఆ చే డాని (పచురేణ ఆవి 

కలో వూ ర్తి చేనీ ౪ చెన ఆ పత్రిక (పచురకణను ఆపి వేశాడు, అయన 

శకి పామర్థ్యాలు వూరి ఊడిగిఫోయినయి. 15890 నుండి ఆయన 

సాగించిన (పశం సనీయ మైన సాహిత్య కృషి ఆనే నాటకానికి చివర 

అంకము (వాయ నారంభించాడు. అయన పెచయుఅలో జోష్నీవంటి 

చారు ఆయన మంచి తనాన్ని తమ స్వారానికి బాణ ఉపయోగించు 

కొన్నారు. బెంగాల్ లోని తీస్తా వ కరీమ్ = చిల్మారీ ర ల్యే 

శాఖయొక్క_ "షేర్లను అమ్మి"పెట్ల డానికి ఆయన ఆంగీక రించడం _ 

ఇత వలకు మేలుచేయడానికి ఆయన నీదముగా ఉండడంవల్ల 5 లిషిన ఫలి 

ఈమే, బోషీకొరణ, ఆపే, తుదివరవ, ఈ “షేర్లను గురించి (ప్రచారం 
వేసీ వాటిని ఆమి "పిట్ట డానికి ఆనేక (పాంతాలలో తిరుగుతూ చే 

ఉన్నాడు, 

1918 ఏపిల్ 27 న వూనా కీర్ లోస్ కర్ చాటశాఆలో ఒక 

సమూ జేళం జరిగింది, ఢిల్లీలో జరిగే “యుద్ద చమా వేళల? ఈో 
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పాస్తొనచానికి 'వ్రజాినిధికి సావకాశ మిళ్వకపోవడానికి సంబం 

ధించిన 'విటిమ్ |పభుక్వే వికావాన్ని గురించి (పజలలో గల ఆందోళ 

నను తెలుపడానికి ఆ సమావేశము ఏన్చాటయిందెి. ఒక ఒంక (పజల 

పానుమోతిని పోనా కొంటూ, "నేరొన ఒంక యొద్ద (పయతశ్నానికి: 

సాయము చేయకలనసింజెగా 'శిటిష్ (పభుత్వం (పజలను కోరింది. ఆ 

సభవ' అధ్యతుకు గా ఆపే జ్చీళకు లోకి మాన్య తిలక్ 'వతిపాదిం' 

చాడు. మన దేశానికి స్వయం న్నియాధిశారిము ఇచ్చే వివయంలో 

(భీటిష్ వారి అభి పాయాలను గురించి త2క ఆనుమావాలు ఉన్నా 

యని భా'కమాన్యుడు ఆ సఫలో చెప్పాడు. ఆ సఫలో ఇారిస్టర్ 

భూస్ వాలా, (పాఫెసరు లిమయే కూడా మాట్లాడాను. అక్నోో 

ఒడంబడిక ననుసరించి అప్పటికుుంకి ఆపే పూర్తిగా తిలక్ను సమ 

రచ నా గాడు; శాని శ్రీనివాసకా నీ, ఆర్ , పి, పరాంజప్కే మి 

కొందరు మితవాదులు ఈ ఆకీ(పాయాబతో ఏకీఫవించి లేదు, శ్రి 
శాస్త్రీ మాంట్యాగు ఇమ ఫన్ సంస్క్రరణలపట్ల తిన త్స డిని 

వెలబుచ్చి, అవి స్వీకరింపదగినవే నన్నాడు. పూనాలో జరిగిన ఈ 
చె సమా వేశంలో, రాహ్ర్రాలలో నెనా ఈ సంస్కరణ బల్ల స్వయం 

పరిపాలన ఎలా లభ్యం శానడం కేదో ఆపే తన అధ్యటోపవ్యాస 

ములో వివరించాడు. ఈ సందర్భంగో జరిగిన వింత ఏమిటం శే 

పభాధ్య తుడు ఆపేవ ఆభ్రేంంవనలు తెలుప దానికి తేచి ని_ఒబడిన' 

ఆర్. పి. పరాంజపే ఒక దీన పచ్యా పము చేని, అధ్యతు ఆభ్ 

(పాయాలవ వ్యతిశేకంశా "మాట్లాడాడు. ఆది సాం(పడాయానికీ- 

చాలా వికుదము, ఇంతకు పూర్వము మార్చి _2నస్క లోక మాగస్యతి క్ 

లండన్ (ప ఇాణ సందర్భంలో ఆయనకు కుభాకాంతులం తెలుప 

డానికి ఆపే ఆధ్యశ్నితవ ఒక సభ జరగింది. కన రాజకీయా భి పాయా 

లన్నీ జస్టీస్ రాసడేగారి శి కూషరఠ్వంవ్య ఏర్పడినాయని, ఇప్పటికి 
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ఆ అభి పాయాల నే తాను కలిగి ఉన్నానని ఆపే ఆ సభలోచెప్పాడు, 

తిలక్ గారి (పయాణము సుఖ(ప్రదము గా జకుగవలెనని, స్వయం పరి 

పాలన కొరకు ఆయన చేసే (పయత్నం సఫలం శావ”నని ఆయన 

భగ కంతుర్లి (ారించాడు. కర్శియోగ్ తో తాపస లక్షణాలు 
థి క్ట 

కల భవానంద్ వాలే, తిలక్న, తిలక్ రాజకీయాలను (పకటిసువ్న 
pr 

దనే వివయాన్ని మనం జాపకముంచుకోవాలి, 
ఖా 

పురపాలక సంఘ woes పదవికి పోటీచేసి ఆే ఓడ్తీ పోయి 

చాకు, తిలక్ అనుయాములు ఆే ప్రేను చూచి ఈక క క్రపడపాశారు. 

మిత వాదులవ కూడా ఆయన అదే are దూరనుయి వాడు. 

యీ జోషిపెన ఆయనన కలిగిన దయవలన ఆయన కోస 

తిస్తా _ దక్మీగామ్ _ చిలమారీ రై ల్యే షేర్లు అమ్మిసెకే పనికిగాను 
1918 ౧-- ఆపే కలకత్తాలో ఒక మాసము ఉన్నాడు, తరువాత 

పని మెంత్తము “చోష్షీ ఆ 'స్తేష ఒప్పగించాకు. మాట నిల బెట్టుకోవ 

జడాని॥ి ఆచ పలు (వళేశాలవ పోవలసీ వచ్చింది, అతంతేకు పూస్వామే 

ఆయన కండ్లకు జబ్బుచేని, కంటిచూపు పూర్తిగా లేపండా పోః0దా 

అని భయప్యూడు, ఆ భయము కొద్ది శా తెగ్గేచూకి ఆయనక మలేరియా 

జ్వరం తగిలింది. పీటజ్క్ితోడు as జతర పూర్వం నుంచే దీర్హ 

శాలిక మైన అజీర్ష న వ్యాధితో బాధ పడుతున్నాడు, 

ఆప్పే కలక త్తానుంచి ఢిల్లీకి కి అచటనుండి ఇండోర్ మహారాజూ 

వరోల్యా_ర్ ను కలు nye ees ఇండ్ డోర్ క వెళ్లాడు. మహారాజా 

వారు కొద్ది రోజులలో ఇండోరుకు తిరగి వస్తారని "తెలిసి, అఫ్రే 

ఆక్కడే కొన్ని రోజులు ఆగిపోవలనీ వచ్చింది. ఒక రోజుక- 
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ఉదయం వాహ్యాళికి వెల్లి నన్తూ ఉండ శా వడగండ్ల వానలో చిక్క. 

శొని పోయినాడు. గాని ఫలితంగా ఆయన శాళ్ళికూ, పొట్టమిడ 

వాపు కనపడింది, డాక్టరు సారంగపాణి, ఆయక ఇంజా 'చ్మాధివత్త 

చాధ ఒడుతున్నాడని చెప్పి ఆయనకు త్వరగా యింటి! వెళ్ళమని 

శలహా ఇచ్చాడు, అపే ఇండోర్ మహారాజూ వోల్కా_ర్ ను కలుకు 

కొని పని పూర్తి చేసుకొని అప్పుడు ఇ డోర్నుంచి బయలు దేరాడు, 
తోవలో ఖండ్ నాలో తిరిగి జబ్బు చేయడంవల్ల అక్కడ అఆగిపోనలకి 

వచ్చింది. నాగపూర్లో ఉన్ని తన భార్యను కలు సుకోవలనీండని 
"చెల్సి౮ాము ఇచ్చాడు. కాని భుసావల్ స్రేషనులో అపేకు అదులం 

సీకీర్ గారి పమారుడు కనబడ గా *ే ఆమెవ ఛియం వేసింది ఆ 

జబ్బు సంగతి ఆయున అమెకు చెప్ప గా వారిరువుకుు ఖండ్ వా వచ్చాడే. 

అశే భార్యతో కలిని బొంచాయి వచ్చాడు. “(పభుత్వ ఊన్నత 
ఉద్యోగాలలో భారతీయులకు స్టాన మివ్వడం” అనే విషయం 

పెన జనవరి 28 న ఆపే పల్లిక్ సర్విస్ కమిషన్ ఎదుట జూంబా 

అంగలో సాక్యుమో యవల సి ఉఊ్నాది (ప శాణము చేఈళక్ష శే 

భలవాల ౪ పాటించక ఆఅఆయవ బొంబాయి వచ్చాడు. ఆనాటి పా 6౩8 

(ఈము బొంబాయిలో (పవన్ల డైన డాక్టరు భడ్ కమ్కర్ అయనను 

పరీతుచేసి, వెంటనే ఆయనకు వూర్తి విశాంతిని కట్నీంచి, కడం 

కద్దని శెప్పాడు. పల్లి క్ సర్విస్ క మిపున్ ముంగు హాజరు శావడానవిళి 

అదులు వారికి లిఖిత పూర్వమెన వివరణ పృతాన్ని పంపవఅనీందని 

కూడా చెప్పాడు. డాక్టరు చేశముభ్ హడా ఆఫ్రేవ పరిచర్య చేయ 

సాగాడు, జ్చార్ల ఆయనక గుంజేపోటు రావచ్చునని భయవర్రాడ, 

ఆయనవ వచ్చిన నంజు వ్యాధి సయమయ్యే టట్లు గా కనపడ లేదు. 

వైద్య సహాయంవల్ల రెండు వారాలలో నీరు తగ్గి కొంత మనను 

కన్చించింది. ఆయన జబ్బుతో అయిదు వారాలు జొంచాయిలో 
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ఉన్నాడు. వూవానుంచి బంధువులందరూ ఆయనను చూడడానికి 

వచ్చారు. ర ల్వే క్ష అమ్మకపు వ్యవహారానికి సంబంధించిన కాగి 

తాలపె సంతకాల కోసమనివచ్చి జోషికూడా ఆయనను ఆ సమ 

యంలో చే ఇబ్బంది పెట్టాడు, మూతవ (గం థాలు, (ప్రచురణలు చదు 

వుతూ ఆ క్రేశాలము వెళ్లబుచ్చ కలుళతున్నాశంం. ఈ విధంగా 

బాధను కొంతవరకూ ఆయన మరిచి పోగలిగాడు ఇంత బాధలో 

కూడా ఆయన (పశాంతంగా ఉండి, స్నేహితులతో పరిహాసంగా 
మాట్లాడ డానికి (పయత్నిం చేవాడు, జ కరు era ఆయనక 

సలహా ఇవ్వ డానికి సహాయం చేయడానికి వసూ ఉండేవారు, అకుభ 

ప్రదమైన ఫ్మిఐవరి 19 న (ఆ తేదీశే ఆమన "వమా. గాః ఈ 

జిం కె. గోక్ లే చనిపోయినారు ఆమన బాధ భరింపరానంత తీవ 

మెంది. ఉదరంలో బాగా నిగ కూడుకున్నది, డాక్టరు ఖాజీకర్ 

గారి వైద్యశాలలో ఆయవకు చిక్త్స జ?0% అ నీటి కూడికను నిరో 

ధించడానికి, ఉదరంలోని నీటిని బయటిక డీసీ వేయవలసీ వచ్చింది, 

ఈ పని జరిగిన తరువాక కొంత సుగుణము కనిపించింది, కాని ఆయన 

పెత్య సంబంధ మెన మ గులో పడ్రిపోయినాడు, ఆయన ఆగోగ్య్వం 

ఆంతకంకప వేగంగా కీణించ నారంఖించిం[, డాక్టరు భడ్ కమ్కర్ 

ఆయనను వూనా తీసుకొని వెళ్లమని సలహా ఇచ్చాడు. “ఇట్టి నిస్సహాయ 

నలల మతి ఆస్తే దుఃఖము వర్ల నాతీకేము, 

కస్టాలు ఒంటరిగా రావని అంటారు గదా! ఆయన జబ్బులో 

ఉండగానే ఆయన న్నేహితుడు (పొసెసర్ లిమయే మరణవార్త 

ఆయనకు అందింది, చివరకు ఆయన ఆతికష్ట్రంమిద వూనా వెళ్ల 

డానికి అంగీకరించాడు. ఆయన ఎంట ఒక జాక్టరు వెళ్ళాడు, ఏవో 

పొరపాటువల్ల వూనాలో న్రేషనునుంచి అ ఇంటికి తీసుకొని 

6 



శ్ర నూరకినారాయణ్ ఆపే 
లు 

పోవడానికి నిర్ణయించుకొన్న శారు సమయానికి స్టేవనువ రాలేదు, 

అందువల్ల ఆయన ఒక పల్లకిలో (ప్రయాణం చేయవలనీ వచ్చిండి 

'వేసవిశాలపు ఎండ, పల్లకిలో కదువులు ఆయన వాధను తీవతిరం 

వేసీనాయి, ఇంటికి చేశేలోపున మూడుసార్లు ర క్షం వాంతి చేసు 

కొన్నాడు. పూర్తిగా మగత వచ్చింది. నెత్తురు మరకలతో ఉన్న 

ఆయన దుస్తులు చూని ఆయన భార్య మూర్భపోయింగి, పెర్య్యవర్త 

కొరువురిక డాక్టర్ == వైద్యం చేశాడు. కొద్ది సేపట్లో 05కు. కు 

స్పృహ వచ్చింది. వంట పే ఆయన తన మోణ శాసనాన్ని ఇెప్పి 

(వాయించి, తయారయిన (పతిమిద ఏదో విధంగా సంతకమువేళాడుం 

ఊయన ఒకసారి భర్య వై వెఫు చూచి. తన కటుంబానికి ఆ తర కు 

లలో వీలైన తగిన ఏర్పాట్లు చేశానని ఆమెతో చెప్పాడు. ఆ రోజా 
చెల్లించవలసిన జీవిత భీమా వాయిదా సంగతికూడ మరిచిపోటండా 

అందుకు తగిన ఏర్పాటు కే మమని అమెకు చెప్పాడు (ఆయన మరణ 

శాసనము (పకారం తన (౧ ంభములమోడి సగ్వహ క్కు లను సర్వెంట్సు 

ఆఫ్ ఇండ సంఘానికి దానికి అనుబంధ pon అయిన ఆర్య 

భూపణ్ ముదణాశాలస ఆయన సంక మింపజేశాడు, వారు (క్రీమతి 

ఆపేకు ఆమె జీవిత కాలమువరకు నెలవ ఏబది రూపాయల వంతున 

నృతిని చెల్లి ంచవలస్ ఉంటుంది. ఆమె “*ఆవందాళమ్ాోలోణే నివ 

షెంచవలసీ ఉంటుంది 

ఆయన చనిపోయే సమయం వరకు (పశాంఠంగా ఉన్నాడు, 

ఆయన కేపలము తన మనో ధైర్యం చేతనే మరొక మూడు 

గంటల కాలము తేన భార్యకొర కే అన్నట్లుగా, బతుక 

కలిగాడు. 1919 మార్చి 7వ లేదీ సాయం[తము 7 గంటఅవేళ 
ఈ (ప్రపంచంలో జీవయాత్ర ముగించి తన కమౌ ర కాంతను 
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ఎవట కలుసుశోగలనని ఆయనక నమ్మకమున్న దో ఆ అమర 

లోశాన్ని కోరాడు, 

ఆ విధంగా ఒక (ప్రఖ్యాత సాహిత్య జీవితము ముగిపీంది, 

పూనాలో అన్ని వర్తాలవాఘ్యు అన్ని రాజకీయ పకమాలచాకు 

ఆయన మరణానికి ద్యుఖించారు, లోకమాన్య తిలక్ గారి “కీసర”? 

పిక కూడా, ఆయన జీవితే విశేషాలతో కూడి; మరణ వాను 

(పచురిన్తూ, ఆయన వ్య క్రిగత గుణాలను, రాజకీయ, సాంఘిక, 

సాహీత్య కార్యక లాపాలను గొప్పగా శ్లాఘించింది, 



అయిదో ఆ ధ్యాయము 

~~ ర్ క్ష మ్న్ 

ఆధునిక మరాకీ సాహిత్యంలో డీ ఆపే (పథమ ఊ త్తు 

నవలా రచయితే, ఆయన (గంధాలలో సాంఘిక నవలలు ముఖ్య 

ఆయన ఏడు సంపూర్ణ సాంఘీక నవలలు రచించాడు, (1) 

మథలీ నీతి, (2) పణ్లమాత కోణ ఘేతో, (ఈ) యశ్వంత్ రావ్ 

ఖే, (ఇ) మో, (3) మమేచాబజార్, (ఈ) భయన్ కర్ దిన్ ర్ (7) 

జగ్పో అవే ఆహో. ఇవిగాక ఇంకా మూడు నవలలు ఆసం 

వూర ం గా ఉఊండిపోయినవి, అవి (9) గణ్ పత్ రావ్, (9) అజాచ్, 

(10) కర్మయోగ్ , 

సాంఘీక నవలలో ఆయన, ఏబది సంవత్సరాల కాలంలో 

పూనాలో ఉన్న సంఘాన్ని ఎక్కువగా చి తీంచాడు. మధ్య తర 

గతి (పజల జీవితాల వా స్టవ చి తాలను ఆ నవలలో గోచరిస్తాయి. 

ఇంగ్లీ మువారి (ప్రభవం వారిమోద పడిన తరువాత వారిలో కలిగిన 

లోపాలను మన ముందు ఉంతొ న్నాయి, సంఘ సల! చికిత్సను 

నూచిస్తాయి, వినాశ హేతువు లైన పురాతన సాం(ప్రదాయాలవల్ల 

కలిశే "ఐిపరీత ఫలితాలను మన ఎదుట కనపర్పడ మేగాక, ిటిమ్ 

వారి ఆచార వ్యవహా రాలను అనాలోచితంగా ఆంగీకరించి అనుకరిం 



ఆపపేశారి కృషి 8ర్ 
టి 

చడంవల్ల కలిగే దుష్ఫృలి తాఅను కూడా ఆయన తన రచనలలో 

విమర్శించాడు. 

విద్యావంకులె న స్త్రీ పురుషులు మన సంఘాన్ని సూ రిశా 
అటి 

షంస్క_రించ డానికి నడుం Wh సంఘ సం?*_కణవల కలిగే 
లః Fi qa 

సళ్ఫృవలి తాలు కూడా ఆ మన వెదుట (పడర్శించాడు, నూతన 

నంఘముయొక్క_ తం ఆదర 

ఇచాడు, ఆపే నిశిత మైన పరిశీలనా శ 

మరాఠీ, ఆ, సం'స్మ్క్ఫుత భాప అలో వివిధ విషయాల పె ఆయా 

(గంధక ర్రలు (వానీన గంధాలు చదివాడు, నూతేన విశాల ద్భక్ప 

థము అలవడడానికి ఆవి సహాయపడ్డయి, దానినే తన =వలలోనూ, 

చిన్న కధలలోనూ శ క్రివంతము ౯ (ప్రచారము చేయకలి గాడు, (బిటిమ్ 

వారిని మనము గుడ్డిగా ఆనకరించడంవల్ల , (ఆాగుడ్వూ నీతి రాహీ 

తము ఆ సే దుర్గుణాలు అన్ని వైపులా వ్యాపించాయి. “మభథలీ వ్! 

ఆనే ఆయన (ప్రథమ నవలలో “మన సాంఘిక పతనము” ఆనేబే 

పధాన చశ్చాంళశము, (పభుత్వము, విద్య వీనిని సరించి పజలలో 

కలిగిన నూతన ఖావాలు కారణంగా కలిగిన సాంఘిక (పబోధము 

ఆయన *ీగణ్ పత్ రావ్” అనే నవలలో (పథాన విషయము. సమిష్టి 

కటుంబంవల్ల ఆయనకు కలిగిన కీళ్లు, కష్టాలను గురించిం అనుభవాలే 

“పణ్లతాత్ కోణ్ ఘే త్రో అనే నవలకు ఆధారము, సాంఘిక 

దురాచారాలవల్లి కలిగే నష్టాలను. ఆందులోనూ (ప్రత్యేకంగా జ 

దుస్థితి, వారి పరా్యశశ్రయత, విద్యావిహీనత, శ్రీ ఫుషురుల వ్య కి 

గత స్వాతం[త్యముమోద మతాచార (పాబల్యము, వీటివల్ల కలిగే 

నహ్టాఅను సంఘము ఎదుట (పదర్శించడంలో సంఘ సంస్కర్తలు 
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చేసున్న పయత్నాలను చివర నవల (పఛానంగా వివరిస్తుంది. 

“యశ్ జఉంత్ రావ్ ఖల” “అజాచ్*” నవలలు రాజకీయ, సాంఘుకె 

సంస్కు_రణవాదులు ఎదుర్కొన్న పోరాటాలను mem చర్చిం 

బాయి, “మో” కూడా Purr జరిగ (ప్రయత్నాలను 

చృితిన్తూ, రాజకీయాలలో మన ఆదర్శాలను వర్లి స్తుంది. త్రీ విద్య. 

be ఆశయాలు 2 ఆశయాలు ఫలించక కట వారిలో 

కలిగే నిరాశా నిస్పృహలు, మారుతూ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుకూలిం 

చని సాంఘీక వల ఇచే “భయిన్ కర్ దివ్ షి"? “మయేణా 

బజార్ ” ఆనే నవలలో వి:..యాలు, ఆర్హే ఈ మూడు నవలలలో 

సాధారణ కథన విధానము స్వీయ కథన విధానము _ రెండూ 

ఉపయోగింణాడు, అంతకు వూర్యము ఆయన శానీన నవలలలో 

ఆలౌకిక శ క్తలూ, కాశాత్ సంఘటనలూ ఉపయోగించబడ్డాయి. 

ఈ మూడు నవలలు దానికి ఛిన్న చాన మార్హంలో వాస్తవికతకు 

నలి ఇచ్చాయి, కాని ఆయన నవలలో ఉండే వా _స్టవికత, ఆధు 

నాగిని శా _స్తవిక సాహిత్యంలో కనిపి సున్న (భంళాలు, వికారాలు, 

ఆగ్లీలాలు, "అసహ్యాలతో కూడన వా స్పవికత వంటిది కాదు. ఆప 

డప్పుడు ఒక నవలలో పాత్రలు మరొక నవలలో (ప వేశిస్తాయి. 

ఉదాహరణకు కోమశ్ల భవిత”! విష్ణూ, యమున కద్ పత్ రావ), ప్ 

లక్షూత్ కోేణ్ ఫే ఘేతో” లహోనూ కనిపిస్తారు. గణ్ పల్ రావ్ అశ 

పాత్ర *గణ్ పత్ రావ్ * అనే వలో పథాన పాత. కాని 

ఆ పాత ““ఆజాచ్ ౫ కకర్మయోగ్ ౨), భయన్ కర్ దివ్ స” ఆన 

నవలలలో కూడా కనిపి స్తుంది. నాన్యా అతని భార్య యశోద 

“పణ్లమాల్ కోణ్ ఘేతో”, “కర్మయోగ్ ౨” అలో ఊన్నారు, 

స్వామి అధ్యా శతానంద, లిలీ వీరు “ఆజాచ్””, “ళర్మయోగ్ అలో 
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ఉన్నారు, తాయి పాత “౯ భయన్ కర్ దివ్ ్యి”, “కర్మయోగ్ ?) లో 

ఉన్నడి. ఈ విధంగా ఒకే పాతలను వేర్వేరు నవలలో (పవేళి పెటి 

వాణికి పరస్పర సంబంధాలను కల్పించడంలో =యిన కొన్ని ఇంగ్లీష్. 

పెంచి వవలలలోని విధానాన్ని బహుళకః అనుకరించ ఉంటాడు. 

కళలు. పణ అరూడ్ కోల్ ఫుతో?? ఆనే నవల స్పవంగా? హిందూ 
లు 

మతాణార (పశారం విగత భ కృకలకు శేశఖండనందల కలుగుతూ 
— య 

ఉన్న దుర?ను, ఆవమౌా నాన్ని వరిసుండి గా సాన ఈ దురః 
(a) nm-—2 Nn ౬... 

జబాశాన్ని *-మన నికతంగా వ్య కిళతంగా పరిశీలించి ఉంటాడన 
నం. 

డంలో అనుమౌనములేదు. అందువల్లనే తన హృదయంలో ఉన్న 
వ! 

చాధనంతా 3యన ఆ నవలలో వెళ్లబోశాడు., శంకర్ మామన్ జీ 

(మామారెన శంకర్) చాలా బాగా చిత్రించబగ్డాడు. తయునాత 

తరువాత ఈ పీరు కరినుడ్యూ, (కూరుడూ, మోసగాడా ఆయిన 

వ్య _క్రీకి పర్యాయిపద మెంది, మహారాష్ట్రంలో ఉ త్సాహో (దేశాలను, 

పబోధాన్ని కలిగించడంలో ఈ నవల, మిస్ హాకియట్ స్టోల్ (వాసీన 

ఆంకుల్ టామ్స్ కాబిన్?) తో పోల్చతగి ఉంటుంది. ఆవి భక్త 
వాటి 

కు౭౫౦బంలోని నపాలు కూడా ఈ నవలలో వరి ంచబడ్జాయి. ఆంరట 
లు ta 

పూర్వము ఇంగీ షు ఆధికారులు, వౌ స్తవ మత (అచారకులు వీనిని 
aE ఇ అంటి గ్ 

భయంకరంగా వర్షించి, హిందూ సంఘాన్ని అన్నివిధాలా విమర్శించ 

డానికి పూనుకొన్నారు. ఈ పాతీక మెన విమర్శలో ఆవి ఫ క్తకుటుం 

బమువళల కలిగే లాభాలు ఫూ రీగా విస్మరించబగ్జాయి, చేశీయులె న 
mn pur.) Ge 6... 

మేధావులు మన సాంఘిక, ఆర్డిక నిర్మాణాన్ని పరిశీలిం చిన పుడు 

మొత మే దానివల లాభాలు కొంతవరకు ఆర్హ మయాయి. కాని ఈ 
య 

నవల మాత్రము చానివల కలిగే నహెలను మా.తమే వరించింది, 
mm లు ళా 
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“యశ్వంత్ రావ్ ఖే” ఆ కోజులలో (పచారంలో ఉన్న 

ల్ న స తం, రాజియ భావాలను పూర్తిగా చర్చించింది త్వర స్వాతం (త్య 

సంపాదనలో సాంఘిక rere రాజకీయ సంస్కరణలు, 

వీనిలో వేనికి ఎక్కువ (ప-ధాన్యమి స్టే ఈమయోజనకరము - అనే సమ 

స్య వై ఉన్న ఆఅక్[పాయ భేదాలు ఈ నవలలో వివరంగా పహ్మోంచ 

బడ్డాయి. ఆంచేయ పంపాఅవల (పభా వానికలోబడి తమ (పఫమో 

త్భాహంలోే సంఘ సంస్కరణ వామలుు సంఘ సంస్కరణకు 

మాత్రమే | పాధాన్యమిచ్చి, రాజకీయ సంస్క_రణచవాదుల _పయత్నా 

లను చులకనగా చూశారు, కాని సాంఘిక సంస్క_రణచాదుల అభి 

(పాయాల కంే రాజకీయ సంస్కరణ వాదుల ఆభి పాయా లే వివేక 

వంత మెనపీ అతి ముఖ్య మైనవీ అని కాలము రుజువు చేసింది. (పధ 

సంఘ సంస "క్ర వన్న మిచ్చిన జనిస్ వ మంలో సంఘ సంస్కరణల = (పాధథా ప్టమ్చ్చిం జాస్ తెలంగ్ వంటి 

(పముఖ మితవాదులు కూడ ఈ విషయాన్ని త్వరగ గు రించాగు, 

ఈ నవలలో చి, తించబడిన రాజకీయాలు చాల సైాలర గా మౌత్ర మే 

వర్తించబడినట్లు కనపడుతుంది, వాస్తవానికి వీ రాజకీయవేత్త కూడా 
లా న 

ఎప్పుడూ సంఘ సంస్క_రణలను అవహేళన చేయలేదు. రాజకీయ 

చేతలు [సీ లను అగౌరవ పరచలేదు సరిగదా చారి సమస్యల విప. ఆ థ్ 
యంలో క్ర తాని నిరాదరణ కాని ఎప్పుడూ చూపలేదు 

స్ కుడు, డే చే ష ఫ్ సుప abs శ సేవవడు అయిన విషుశ్నాస్త్రీ ఛిఫ్ లూణ్ 

కర్ ను ఈ నవలలో *ీయశ్ వంల్ రావ్ పాత ద్వారా ఆపే పరి 

చ 3 9 వాసం కోశాడు, ఆపేవంటి (నద మరఠారీ (గంధక ర్త ర అట్టి వ్యకి కీని 

తన (గంధంలో తేలిక పరిచి చిితించడం బాలా వదారళల మొన 

వివయము, సంఘ సంస్కు_రణల (పాధాన్యం విషయంలో ఆయన 

కున్న (వథమావేళమే అందుకు కారణము, 
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మో దడానికంశు ఉతమ రచన చేశఛ కి నిమి తంగా 
—0 చ —_ 

చాల వసువులను త్యాగం చేయవలసీన అవసరాన్ని గురించి ఆది 
వాట 

తెలుపుతుంది. భా” (ఆయనే నవలలో తరువాత భవానంట్ 

అవుతాడు పాతవే ఆభ్యాత్మిశత్యము, అత్మత్యాగము శెండూ 

పసందు తనకుగల గాథ ఫ్ వి) > మిళితమయి ఉన్నాయిః ఆధా కోసుం 
{ 

e 
గ fl 7% 

న్ ఇ జర. rT bi pr క మైన (పేమను కూడా ఆ ఫ్ 9 చి తెంచబడాడు, గ తథ 

ము QS విషయము యొక్క సగకాలికత 
Per 

టు 

ల ఆ నవల ఎలప్పుడు నూతనం 
ళిగి rr. 

గానే ఉంటుంది, సన్యాసిగా ఉండి జేశ సేవ చేయడంలోనే *ఛ్రాా? 

తన జీవితమంతా గడిపి వేశాడు, 

“జగ్ హో అసే ఆహో” కేవలం వినోదాన్ని సమహారుస్తుందిం 

ఒక సవతి కమారుడు ఆతని భర్య కలిస్, సవతి తల్లిని ఆమె బట్టలను 

హింసీంచిన గాథ అందులో వర్షించబడ్నదిం ఆ సవతి తెల్లి బిడ్డలు చిన 

రకు తేగు మాత్రము ఐశ్వర్యంతో సుఖజీవనం గడిపినట్లుగా అందులో 

చిత్రించబడినదిం అనగా జీవితంలో మంచి చెడును ఓడించి, తుదకు 

జయమును పొందగలద నే సాం(పదాయక భావము ఆందు మనకు వెల్ల 

దవుతుందిం స్నేహా సానుళూతులుగల మినర్ "ఫియిర్ (బెయిస్ 
లు 

ఆంగ్లేయుడు, (కూరుడైన ఆంగ ఉద్యోగి మిస్టర్ బుల్లీ స్నీక్, మానవ 
ణం a య లు య 

చ - Ca - 4 నివా పరాయణురాలె న కై9 సవ మత (పచా రిణి నిస్టర్ ఫారిటి _ ఈ 

ముగురు ఈ నవలలో పక్కా ఫీపాాతలు, ఆ పాతల ద్వారా ఆ రోజా 
(2) 

అలో ఆంగేయులు చేనూ వచ్చిన మంచి పనులు చ్మిత్రించబడాయి. 
మ! వావి 

(cs 

“గయన్ కర్ డిద్, ర్రిిలో మంచి నడవడి కలిగి చదువుకొన్న 

పాత కమల, ఆమె రండి బల్ వంత్ రావ్ తిరిగి వివావాం చేసు 
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కొన్నాడు. పూరా్టబార పరాయణు డైన తండి అభి పాయాల క 

వ్యతిరేకంగా కమల పద్మాకర్ ను వివావామాడి పడిన కష్రైలు 

“భన్ కర్ దివ్ ్య”లో పర్శించబన్టూయి. దుష్హుడెన గాజారాప్: 

మూలంగా తప్పు (తోవనపడి పద్మాకక్ కొంతశాలము కమలను వదిలి 

వేన్నాడు, రాజాగామ్ దుర్మాక్టము re తరువాత ఆ దంపతు 

కీకావురు మధ్య-”* వచ్చిన వైరాన్ని మరిచిపోయి తిరిగి కలుసు 

కొంటారు, చదువుకొన్న శః జీవితంలో నుఖపడగలద నే ఛావన 

నాటి సమాజ జీవితానికి అనుకూలించేది కాదని బహుళః ఆశే 

గ్ల ఆ నవలలో చిప్పదలచుకొన్నాడం- దంపతుల పరిస్పర (పేమ, విణ 

సగ మాతొమే వారి సంతోషకర వెవ జీవితానికి సహాయపడతాయి 

“శుయేణా బజార్” యొక్క ఉద్దేశ్యము ఆంత వివరంగా 

శతెకియిడం లేదు, విద్యావంతురాలై విశ్వాస ప్యాతులెన పద్మ ఆమె 

జీవితే పర్యంతము దురాళాపరు డైన ఫ్ చేత హింనీంచబడడం. 

ఆమెను |పేమించి=. వసం రావ్ తన (పేమయొక్క_ గాధత్వం వల్ల 

జీవితాంతం (బ్రహ్మాచారిగా నే ఉండి కృశించి పోవడం _ ఇడి 

జ వవలలో కథ. 

““ఆజాచ్’” ఒక ఆసంవూ రి నవల, అదివరకు (వాయబడిన 
ఇని 

నవలలోని చాలా పాత పాతతోబాటు కొన్ని కొత్తి స్మాత్రలు 
వాడి 

కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. బహుళః ఇందులో మనజాతి పునర్ని 

ర్మాణానికి ఆపే నూతన నిర్మాణాత్మక మెన నూచనలు ఇవ్వదఅచు 

కొన్నాడు, ఆశారణం చేతనే, రాజక్రీయాభివృద్ధిని కోరే యళ్ వళిల్ 

రాన్ ఖశే,_ రాజకీయ సంప్కు.రణలకన్న సాంఘీక సంస్కరణలకు 
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ఎక్కువ (పాముఖ్యం యిచ్చే గణ్ ణ్ పశ్ రావ్ చేళ పారిశామిశాఖి 

వ్ వాంఛిం చే కృష్ణ'బాపు, దేశంకోసం re తమ సర్వ 

స్టోన్ని ఆక్పించగల సన్యాసులను తయారు చేయగల "సంస్థలను చిరిగి 

నెలకోల్పవలెపని క్రోశే అజైై తానంద, వీవు ఇందులో మనక కనపడ 

తారు. భవానంద్ సర్యతో ముఖా భివృద్ధి కోరాడు, కాని ఆయన 

"పె నలుగురు వ్యక్తు: (పలిఘటనను ఎదోకొచ్నాడు. కాని ఆయన 

ఈ ఇ sn నన్నింటినీ అధిగమిస్తూ తన పనిని తాను సాగించాడు. 

వలలో జపే బహుళ ఛాచానంట్ ఆకయాల విజయాలను నిరా 
లు 

పింవవలెనని ₹భరకొ న్నాడు, 

$ 

“కర్మయోగ్ ”” కూడా అసంవూర్ల మే, ఆది ఆకే ధారా 

వాక నవలలో చిట్టచివరిది కూడాను. గణ్పళ్ రామ్ కుమారుడు 

చందశేఖర్ ., చం[దశేఖర్ కు సహ్నిత బంధువు లిలీ _ వీరిని ఆధారం 

చేసుకొని ఈ కథ కల్పించబడ్డది. పాశ్చాత్య విద్యా _పభావంవల్ల 

జత = కడు, నా స్టీకడు ఆయిన చంద శేఖర్ త ఆధ్యాత్మిక తత్త్వ 

వేత్త అయిన స్వాం అజై డై కతానంద్ తో పరిచయం కలుగుతుంది, 

తా-- వేసే పనులు జయ పదం కాడానికి, వాటికి బలం చేజూర 

“గానికి మత విశా వసం కూడ ఆవసరము ఆని చంద శేఖర్ తెలుసు 

కొ నేటట్లు చేయడమే బహుశః ఆగే అథి పాయమయి ఉండవచ్చు, 

భొవానంద్ యొక్క_ ఆశయాలకు తనను ఆంక్రితీము ఇచేసుకొన్నట్లు కన 

పడుతుంది. దీనికి పోటీగా అతని సన్నిహిత బంధువు లిలీ సమాజా 

భ్యుదయానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేయవలెన నే నిశ్చయానికి. 

రావడం జరుగుతుంది, ఆమె తన వె వాహీక జీవితాన్ని, (పాపంచక 

సుఖాలను త్యాగం చేస్తుంది? మత విశ్వాసంతో కూడిన ఆక్క 
త్యాగము ఆ నవలలో సర్వ వ్యాప్తంగా కనబడుతుంది, 
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పాత్ర చిత్రణలో ఆ ఫే కళను, సౌందర్యాన్ని మేళవిం వాడు, 

సౌందరాన్ని మేళవించక పోయినట్లయితే ఆయక కళ డెబ్బతి కడి 

ఆయన పాకలన్ని చాలా మటువ వాస్తవిక జీవితాన్నుంచి తీనుకో 

బాయి, ఆ పాతల గు',ఏలాలు oy తగా వీకి తీసు” గ బ్రాయి, 
— 

ఇందువల చా 'సవికత, ఆక ఆ సంచా పమయినయ్య్మూ కొన్ని నవల 
మ్. తే సన్న pane లాలి 

లలో ఆయన కనపిశివ గూఢాతేస కాంణం ఆయన డెన్ ., జేన్ 

ఆస్టిన్ వంటి ఆంగ్ల నవలా రచయితలను అనుకరించడమే* ఏవో ౩ 

ఈ అకొరకు పతీకీంకేట్సుశేనీ, యువతరము ఊాఠ కలను weet ంజ 

డానికి అదిబాాా” సహాయపడింది, “మయేణా బజార్ లో ఒకముఠా 

దుర్చకత్వం, ““భయన్ కర్ దిబ్ ్ర” లో రాజారామ్ గూఢత పాక కులను 

ఆకర్షి ంచి వాత ఆ నవలలు చదవడానికి కారణమవుతున్నాయి, 

“పణ లమోర్ కోజ్ ఘీ తో”, “మో”, యశ్వంత్ రావ్ ఖరిిలలతో 

(7 సు శ్ పయో tds (7 3 భవిష్యుత్చూచ కాలె న స్వప్నాలను అపై ఉపయో గించాడు (బహుళ? 

ఆయనకు అటువంటి కలలలో నమ్ముకమున్న్శి*) ఆ నవలలోని 

ఢతవల ఏర్పడిన సంక్లిష పరిస్థితులు పాఠకపలలో టెత్యు 
Mm యలు 

శ్యాన్ని కలిగిస్తాయి, అచ్నటచ్చట క ప్పటికీ, నమ 

లోని కల్పనా చాతుర్యము బాగుంటుంది అనవలల (పథాన 

ఆకర్ష వాని వాస్తవిక తే, ఈ వా _స్పవికత సాధించడానికి 

స్వీయకథనా విధానము చాశా ఉపయోగపడింది పలువురు పాఠ 
కులు ఈ వా స్త్పవికతవల్ల ముగ్గుల నారు. “పర్ ల క్రూత్ కోణ్ ఘేతోి” 

యమునయొక్క_ స్వీయ చరిత శావడంచేత, దానిని చదివిన 
ని వనీ, శీ పాఠకులు. దానిని ఆప్టే (వాశాడంశే ఏ మాత్రం నమ్మలేక 

పోయినారు, ఆయన తేన నవలలో ,(పదర్శించిన పాతల వె విధ్యము, 

ఆత్యాళ్చక్యకరంగా ఉండి తన చుట్టూ ఉన్న సంఘాన్ని 

రచయిత ఎంత నిశితంగా పరిశీలించాడో తెలియపరుస్తుంది. 
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ఆపే తన నవలలను వార మాసష్యతికలలో ధారా వాహీ 

కంగా (పచుకించిన ఫకితేంగా, కీర వ్యా వీవల అవి విసుగును 
ణు par. 1] 

పుట్టించాయి, పతి కొన్ని అధ్యాయాల చివ ఒక నూతేన సంధికి 

నీతి ఏర్పడడం, ఆయన ఈ తేకు కథనాన్ని కొంత చెడగొటిందనె 
ఠా న లు 

చెప్పాలి, స్కాట్. డికెన్స్ విషయంలో ఆ పరిస్థితులలో ఏమి 

జరిగిందో, ఆపే విషయంయోకూడా అజే జరిగిందని అనుకోవచ్చు. 
వ 

రచనకు, (ప్రదురణప మధ్యగల వ్యకధివల్ల కొన్ని పొరపాట్లు _ 

అవి బాజా తక్కువనే అంగీకరించాలి _ దొళాయి. ఆ గ వ్యాప్తి 
౧m ఖం ఇత 

జరు = శ్రా: నంఘిం ని న . త్వం వల్ల సే ఆయన అఆఫిమానుల సంఖ్య ఈనాడు చాలా తింది 

ఒకేసారి రెండు, మూడు నవలలను ధారావాహి!07గా (ప్రచురిన్తూ 

ఉండడం, మరికొన్ని ఇతర వ్యాసాలను కూడా (పకటిన్తూ 

ఉండదం వల్ల ఆ మొదటి నవలమిద ఆయనకున్న పట్టు తప్పి, కథలో 

అఆరికుచిశాని, జెత్యుక్యము శాని చికద నిలబడ లేదు. అటువంటి 

వలలు ఆఅసంవూరి గానే ఉండి పోవలనీవచ్చింది. ననలలోని కథా 
ఆప్ 

నిర్మాణాలు ఒకదానిని ఒకటి పోలి ఉండడం, సంభాపుణలు ఒకే 

మాడిరిగా ఒకే విషయంపె ఉండడం గదంంగురర్ః ఆసంఖ్యా లెన 

ఆ పాతల వ్యవహారం చివర అధ్యాయంలో ఏదో విధంగా ముగింపు 

చేయవలసి వచ్చేది, ఈశాలవు పాఠకులకు ఇది యావతూ ఆశదగా 
కో 9 

చేసిన పనివలె కనిపిస్తుంది. 

ఆయన సాంఘిక నవలలో ముఖ్యం గా ఎన్న తగిన పా(త్రలు___ 

యశ్ వంత్ రావ్, గణపత్ రావ్, భవానంద్, చంద శేఖర్ వారు 

ఘనత పాండిత్యము, దేళభ కి మూ ర్రీభవించిన వ్య కులు, క్ఫూర మెన 

పాతల_గోవింద్ రావ్ , శంకర్ మామన్ జీ, రాజూరాష్, చింతో 
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పంశ్ , ఒక్క మంచి గుణముకూడ లేనివారి దుర్యార్టమువల్ల వారు 
బి ౧ అ 

సార కుఅ మనస్సులలో నిలిచిపోతారు, స్త్ర పాత్రలలో అత్న్మీయి, 
అ.) 

యమున, తాయ్, సుందరి, పద్మ, కమల, ద్వారకాతాయి, లికి సాక 
- మా య 

9 

కలను ఎ అప్పుడూ ఆకరి సారు, లక్మబాయి, మవకోదానాయమి, 
౧ నె [U3 

యమున వివాకాక స్త్రీలను గురించి ఆకేకు ఉన్న ౩ద అను 
వాటి రై శ 

(ప్రదర్శిస్తారు. సుమారు ఆరవయి సంవత రాలకు పూర్వపు కాలానిక 

చెందిన పరిసరాలలో వూర హిందూ కుటుంబ జీవితపు ఉతమ 
ల జాలీ 

గుళాలను, వానికి తగినవారి విధుఅను ఆ ప్మాతీలు మనకు తెలుపు 

తాయి. (పసన్నత, స. నుశీలత కలిగి ఉండడ మేకాను, 

వారు ఆ పాతేలు న(మతకు ఆదర్శమా రులుకూడ. తాయ్, సుందరి 
అటి 9 

లిల్లీ వీరు ఆడే కఅలుక ప్రపంచంలో పెకి వస్తున్న స్ట్ంలు, ఉషా తలు 
య లు ౬ అ= న జ 

లోను, సంస్కృృతిలోను ఆదర్శక వూర్వ నైన స్యాతిం!క్యే పళాహాము 

జాూలువాుతూ ఉంటుంది, 

తన వ్య కి గత ఆభుభవానికి ఆందుబాంం౮లో లేని ఏ వాతను 
న్! పు 

తాను చత్రం చ లేదని ఒకసారి ఆశే అన్నాడు. ఇది చాలా (పథాన 

మైన మాట్క చాలావా స్పవమైనిది. వినాయ్ రావ్, గోవింద్ 3+, 

డాక రు ముంగ కే, గోపాల్ రావ్, అనంత్ రావ్ __ఈ ప్యాత్రలు 
లట 

నిజంగా వా _స్టవిక మైన ప్రురుషులయొ క్కు_ చి తాలు, వూనాలోని 

“పజయానంద్ నాటక్గ్నృహ్'? మభథలీస్థితిలో” “హర్ నిధాన్ * 
తె 

నాటకశాల గాను, ''వూనావెభవ్ ” శంఖుధ్యని” “గాను వర్మించ 

బడాయి యమునకూడ ఒక వా సవిక మున వ్య కి, ఆమె బాధలన్ని 
(cd న! రా వాటి 

వొ సవికమెన ఆనుభవం ఆధారం” చచితించబజణాయి. గణ్ పః 
వాతో 6... a 
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రావ్ కొంతవరకూ (గంధకశ్వ్తే, విష్ణుళా స్త్రీ ఇవ్ లూణ్ కర్ యశ వం” 
౨ nn 

రావ్ గురువు. (శీధర్ పంత్ గా కొంతవరకూ చి తించబాకాడు, 
క (eo 

కృషన్ రావు పాత్ర శీనామజోపే ఆథారంగా చితీంచబడిం3. 

డక్కన్ కాలేజి (ప్రిన్సిపలుబెన్ '“కర్మయోగ్ "లో అమరజీవి 

మిసర్ బులీస్పీక్ గా రూపొండారు. నీ 
కలు గా 

౩ యు గ జాం mr యో. క్యా ఇ స్! ట్ వానీన నవలలు ల్ లు న్ని చ్నితీం య్య అవి చాన 

మూ ఉన్న సంభఘాన్ని దాని అన్ని గుణాలతో ను__ సద్గుణాలు, 

దుధుణాలు చి! తీంచాయి. ఊయన సృష్టించిన పాత్రలు కొన్ని 
౧ సు లు న 

ఆదతృపా(తలు ఆనగా ఆయనకున్న ఆఅదర్భాలః (పతి ఫఆఅంపబెసెపి, 

(పేమ. విధినిర్వహాణ, చసెవన మనిషి తరహా, అంద, తెలివి _ ఐవి 
యి 

“యవ ఆదర్శాలు. ఆవి సాధించతగిన ఆదర్శాలేకాని అసా థ్యాలు 

కావు, అవి సునిశిత మవ బుది కలవారందరికి ఆమోదయో"*ం పె-వవి. 
యా థి యా 

మహీళ్తాప తలో న సాంఘీక పరిణామంశోన్కు సాంఘీక ెతిక 

|పమాణాలను ఉచ్చ ర తీసుని రావడంలోను ఆయన పదర్శిం చిన 

ఆదర్శాలు తేమ పనిని తాము నిర్వహించాయి, స్త్రీల ఎడఆ చూప 
అశ 

అ ష్ “ జ క వలనీన (పవ ర్రన విషయంలో (పజలక మిక్కిలి సున్నితేమ కః 

కల్సించడంలో ఆయన ప్రత్యేకం గా జయము  పొండాడు. ఆ 

పహోజాలలో స్త్రీల ఎడ ఫురువులు ప్రవరి ఆచే (పవ్భనలో ఉండే 
అటి అతి ఖి 

వూర్వాచార పరాయణత్వేము, సంకుచిత బుది, అనను ఆను 
థి 

మానము, నిర్భయ ఇప్పు జెవరూ ఊహిఠ6-చనుకూ డా లేరు, 
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తగిన సంభావణలు ఆంద మెన వర్ష నలలో నే ఉన్నది ఆయవ 

సాంఘిక నవలలో ఉండే ఆకర్షణ యావత్తూ, చిన్న వయస్సులో 

ఊన్న చాల బాలికలను, వయస్సువచ్చి వివాహితులైన బాలికలను, 

ఆదర్శాలుగఅ నాయికా నాయకులను, భార్యాభర్తలను ఆయన 

చితించినవిధము బాలా వా 'సవీకంగాను, ఆకర చీయంగాను 
న్ షె 

ఉన్నది, ఆయన సృష్టించిన కరుణరసం వాదయవిదాః కంగా ఉంది. 
లబ 

నదులు, పర్య తాలు, అరణ్యాలు, వృషోలు, (పాతఃశాల సాయం సమ 

యాలు, సూర్యోదయ సూర్యా స్త్రమయాలు వెందలెన (పకృతి దృశ్య 

వరన మిక్కిలి స్యఫావ సీదంగా ఉండి, వర్హ్వర్ కవి పోకడను 
ణ ఇ యథా 2 

తెలుపుతుంది. “కర్మ యోగ్ ”” లో వ నేళ్వరి వరన, “ఆజాచ్”'లాో 
లా 

హీమాలయాల వర్ణనలు పాఠకులను అమితంగా ఆకరి సాయి సమ 
మ్మ లవి 

కాలిక మహారాష్ట్ర సంఘంలో ఉన్న ఆచార వ్యవహారాలు ఆల 

వాటు మళవిశ్వాసాలుు గుడి నమ్మకాలు _ వీటి అవూర్య జానం 
mm వె యె హే వ Cy 

ఆయన నవలలో మనక కానవసుండి సంఘ సంస్క_రణకు గాను 
పాశ 

ఆయన చేసిన నూచనలు నూటి అయినవీ, వాస్తవిక మైన వీ. 

ఆయన శకెప్పుడూ పాక్షిక అభ్మిపాయాలు లేవు, రాజకీయాఅలోను 

పారి శామిక విషయాలలోనుకాడా సంస్క_ర ణావసరాన్ని గురించి 

నొక్కి. చెప్పాడు, సంఘ సంష్కు_రణాలను (ప్రచారం చేయడంలో, 

లోకహీఠవారి. ఫూవ్రే ఆగర్ కర్ లవలె తీ వమూ, పరుపుమూ 

అయిన భావ. ఉపయోగించ డానికిగాన్సి సంఘ సపెదల సదఖిపా 

యాన్ని పోగొట్టుకోవ డానికిగాని ఆయన పాల్పడలేదు. ఆయన 

అభిలషించిన సంస్క_రణలన్ని ఆయన శాలంలోను తరువాతను 

ఆమలులోకి వచ్చాయి. వానినిబ్టే ఆయన రచనలు ఎంతగా సఫ 
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క ఎరేమయినవో మనము అంచవా వేయవచ్చు. 1885 తరువాత 

వచ్చిన మరారీ నవలక ఆయన పురోగామి కావడం వల్ల ఆయనను 

“నఖీన నమరారీ నవరాపితి” ఆని అనడంలో అసవాజమేమో లేదు. 

1918లో ఏ. యమ్, జోషీ తన నవల *'రాగణి”ని ప్రచురించి రంగం 

మోదికి వచ్చేవరకూ ఆశే నవలలే మహారాష్ట్ర్రంలో విరివిగా (పచా 

రంలో ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ ఆయన నవల౭కు (ప్రజాదరణ త్య లేదు, 

శాని రెండవ (ప్రపంచ యున్రాసంతర శాలములలో బయలు జేరిన 

నూతన సాహీత్యం, ఆంతకు వూర్వమున్న మురారీ సాహీత్య (క్రియ 

అను వెనుక క నెట్టి, వాని ప్రాధాన్యాన్ని కొంతవరకు తగ్గించింది 



ఆరో ఆ ధ్యాయము 

రీత్రిక నవలలు ఖ్ 

ఆకు ణీయ మెన ఇ వారి శీ శవలలను ఆపే ఎ (వాయక పూర్వము 

మహారాష్ట్రంలో వారితిక నవలలు బహు రెప్క_వశా ఉన్నయి, 

కన వవలలన చరిత్రను, ఇతివోసాలము. అతను ఆధారాలుగా ఉప 

యోగించుకొ న్నాడు, చారిత్రిక వివయాలను, పాకిలను కథా వీవు 

యాలు గా జపయోగంచుకోదంలో ఒక (పమావమున్నది, చికి క 

ఇదివర కే చారిత్రిక విషయాల నిళానిజాలను చర్చించి నిష్పాకి కంగా 

నిరార చేసింది, కనుక ఆ ప్మాతలను రూపొందించడంలో గాని, 

ప తేన ఇస్టానికీ అనుగుణంగా పోషించడానికీగాని నవలా రచ 

యికకు సా తంగ సు చాలా తీహ్కు_వ, అందువల్ల చే వార్మితిక నవలా 

శ చయితలందరూ చారి, తికి వాతావరణాన్ని తష శాని 

ఆ వాఠానరణంలో 'వ్రవీద్ ఇార్మతిక వ్యక్తులను (పవేళ పెట్టడం 

మొకం చాలా అరుదుగా జరుఫకూ ఉంటుంది, స్వీకరించిన అ 

పకన కుల్ తగినట్టుగా వారు తిమ స్వంతే పాత్రలను సృష్టించు 

కొంటారు భెవనా కల్పిత మెన వివరణ ద్వారా చరి తాంశాలక 

ఓక సంవూన్నత కలిగించడమే చారిత్రిక నవలల పని అని మమూలుగా 

భావించబడుతున్నది. చార్మితెక నవల ఆనగా చార్న్మితీక కల్పన అనే 

మాట నిజంగా అం లేశిది, ఎందువల్ల నం కే, కల్పన ఆయితే చరిత్ర 

శావడానికి వీలులేదు. చరిత అయితే కల్పనకు అవశాళం లేదు, 
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ఆందువల, చార్మితిక వాతావరణాన్ని ఉపయోగించుకోడం, కాల్చ 
ఛా 

ఇక అవళాళమిసూ ఆయా పరినితులప అనుకూలమయ్యే కల్పిత 
ఆతి థ 

ప్యాత్రేఅను సృష్టించి, చ్మితించడం ద్వారా ఆక మనం పరి 

పార మవుతున్నది. ఈ రంగంలో ఆసే గొప్ప ఫలితాలను సాధిం 

చాడు, మధ్య యుగ భారతిచేళ చరి_తాంతర్లమయిన రాజఫుత్ , 

మరాశీ చర్మితీలశుండి కొన్ని భాగాలను తన నవలలకు విషయాఆంగా 

బారి తిక పతిక నొక దానిని (పచురించడం ద్యారెను, 
4 

జీ 9 

జ యా 2. ఇ ఇ FF = కాకి తిక విషయాలపై వ్ న్ట్సాలు (వాయడం ద్వార ను ఫైవ్ లూ 

ఎల్ వార్మితిక పరిశోథనకు (పోత్సావాం కలిగించి నప్పుటిశుంచే 

చారిత్రిక మూలాధారా.ను పక టించడంఅో మిక్క్_లి ఉక్యాహం 

కనపడ సాగింది, 183) లో కాయ్గథ్ లోని ౧ఎవాజీ మహాశయుకి 

““చుమౌాధిని)) పునర్ని ర్యాణము చేయడానికీ ఏర్పా జకిగాయి, 

“గడ | రాంట్డఫ్ తన “మహా రాష్ట్ర చరిత లే మరాఠా 

చరితను అవకతవక-ంగా (వాకాడు. ఇప్పుడు జస్టీస్ రానడె “మహో 

on చ క చ 9 ల ర వ్ర థి విజృం ణము” అనె (గంధం6 (వాసి మహారాష్ట్ర చరి 

తోను వా_స్టవికె దృక్పథ ములో రచించాకు. 'వాజీ ఉత్సవాలను 

తిలక్ ఆరంభించాడు ఇటువంటి వాతావరణము చారిత్రిక నవలలు 

(వాయడానికి ఆపేను పురికొల్పింది, 

ఆపే (వానీన చారి[తిక వవలలు పవకొండు._-(1)) మహీ 

సురాచావాఘ్ (1891; (2) ఉమఃశాల్ (1897); (8) *ేవల్ 

స్యారాజ్యూసాకీ (1899); (4 మాక్ నగర్ చీరాజ్ కన్యా (4902 
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(3) చందగువ్ (190 (6) గడ్ ఆలాపణ్ సింహా శేలా (19౧%; 

(7) నూళ్యోడయ్ (1968); (5) మధ్యాహ్న్న్ (1903); (గ్ర) నూక్య 
గవాణ్ (౧99); (1౧) ₹ల్కూట్ (1911); (11) వజఘాత 
(1915). 5,9, 10 (గంధాలు ఆసనం వూర్మమెనవి, ఇవన్నీ వూగ్య, 

మధ్య యుగాల చరిత, శివాజీ, “పీపల చరి తలకు సంబంధించివవి* 

తాను వీశాలానికి సంబంధించి (వాదలచుకొన్నాడో ఆకాలానికి 

సంబంధించి ఇంగ్లీ మలో గాని, మకారకీలోగాని దొరికిన సమావారా 

న్నంతా ఆయన చదివేవాడు గోచంచగు పిక సంబంధించినంక 
ఓ న్ 

వరక పవ్మపురాణాన్ని. “ము దారాతుసి అనే సంస్కృత నాట 

శాన్ని చదివాడు, మధ్యయుగ చర్మితకొరణ, శివాజీ, చేపా 

చర్మితలకొరస ఇంగ్లీ హ్లోకి ఆనువదించబడీన పర్షియా దేశపు మహ 

మ్మదీమ చరిత్ర, కొన్ని మరాఠీ (ప్రచురణలు చదివాడు, పేస్వాల 

చరి తకొరక ఇంగ్లీ ష వారిచేత (వాయబడిన బాకి తిక (గం థాలా 

కూడా చదివాడు. ఆయన |వానీన “మహిసురాణా వాఘ్” మెడోవ్ 
కం క్రితి సాల న 53 ప గ్ 'వౌనీన టివూసుల్తాన్ మివ ఆధార డ్డి 

“చం(దగు స్త్రి? నవంలో రాజు దం(దగుప్రు డు కాటిల్యుడు, 

మురాదేవి, పర్వ తేఖడు (అనగా పోస్ ఈ ప్మాఠ౭లక మూత్రము 

ార్మితక వ్య కులు ఆభారయు. “కాల్ కూట్ 1 ౨-౪ పృథ్నీశా జ్ 

భాహాన్ జయచంద్ ఇద్దరూ (పన్ బాకి తిక వ్య కులు, ళో ద్తాప[ 

శాల్”” లో శివాజి తౌనాజీ, యేసాజీ, గామదాషఒకవ్కి దాదాజీ 

(చావోజీ కాండ దేవ్), ₹జాబాయి (శివాజి తల్లి, మురార్ పంతు 

(దీళవూర్ నివాసి ఆనే చారిత్రిక వ్య క్తలువ్నప్పటికీ, చర్మితటీ 

సంబంధించిన కధా భాగము మాత్రము స్వల్ప మే, శానీ దానిలో 
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స్పృహ మెన చాఎెతక వాతావరణంలోని సంఘటలన్నింటిని కల్పనా 
లి సేటు ౫ 

పూక మెన పువర్ని ర్యాణం శోయడానికి (పయక్నేం జరిగిం 

కకసూకో గీ దయ్?” లో ఆఫ్జల్ ఖాన , శివాజీ, చేతాజ్, నోపేనా"ఫ్ 

పంత్ (రాయబార సంబంధ మెన (సతిని?) వీరు నిజమెన కార్కితిక 

వ్య లు, (పలావ్ ఘడ్ భావము అఫ్ జల్ ఖాన్ మరణము ఈ నవల 

యొక్క కథాంశాని! సంబం? కే వాస్త 'సవిక చరిత, “నూక 

(గహణ్ లో జయ్సింహుని కోరికమిద, ge ఇచ్చిన హామోల 

మిద శివాజీ అగా వెల్లిన పకిద్ద చాక్కెతిక సంఘటన, బు జెరంగ్ జేబ్ 

ఆయనకు నిర్బంధించడం ఆశే స సామజ ఏన చరితేనుండి గైకొనబగాయి, 

“డ్ ఆలాపణ్ సీంహ్ేోేలా” జకవయళాను నుంచి వ సింహ్ 

ఘడ్ ను స్వాధ్వ పరచుకోళడం వర్రించ బడింది. సూర్యాజీ, మేలార్ 
ర లగా 

మాము, రాయ్బా అనే పాక్రలుండడంకల్ల తగినంత చార్మితిక 
౧m 

వాతావేణం కూడా ఏర్పకింగి, సూరాంజీ చేళాడని చెప్పబడుకున్న ఛీ 
చేరాగోపణనుండి ఆయన ఇప్పుడిప్పుడు విముకి పాందుతున్నాడు 

న! 

“శకేవల్ స్వ్యారాజ్ఞా సారీలో శివాజీ మకణము బు రంగ్ జేబ్ 

సేనలు రాయ్ఘడ్ ను సా షధిశపగుచుకోవడం, రాజారామ్ జిన్ జీకి 

హుటాహుటి పోవడం, శం భాజే కమారుడు శివాజీని, ఆతని తల్లి 

పీగుబాయిని బెంంగ్ జేన్ ఖెదు చేయడం అనే చరి ళాంశాలు 

చితించబ-డాయి. “వ,జమాత్ *) లో తిళి కోట క విజయ 
a (_ య 

వగర సా(మాజ్య వినాశము వరి ంచబడాయి. ఆ నవలలో రామరాజు 
ra GB 

మివహా మిగిలిన పాత్రలన్నీ పూర్తిగా కగ్పితౌలు, 

ఇతిహాస సంబంధ మెవ వాలా వివరాలకు ఆపే ఫార్థిగా 
చ == 

q ఇ క ఠం డ్డ టా 3 ర్త 
on 

ప్రో ల ఆ ణీ ల్ ty రి uh (౫ rn a జో నె a ణో హే శ ర 
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స్కాట్ ఇచే పనిచేశాడు. నేల గదులు దేవాలయాలు, గూఢ 

బారులు, సామంత (ప్రభువులు, కోటలు, బీజవూరల్ , ఆశా, శాయయ్ 

ఘడ్, వూనావంటి రాజకీయమెన ముఖ్యపట్టణాలు, ఇవన్నీ వీటిలో 

ఉపయో గింపబడడం చేత మధ్యయుగ చారిత్రక వాతావరణము ఈ 

వవలలలో (పత్యత. మవుతుంది. కాని ఈ నవలలలో మనకు శాన 

నచ్చే యువక పాత్రలలో చాలామంది (ఫపురువులుగాని, జీ” 
గాని) ఆ్రేవ నమశాలీనులు, 'దేళశభ పరాయణులు అయిన యువ 

కలవ” మౌట్లాడు తారు, నాటకాలలో మొదటి రంగాలు ఆకర్ష 

శాలు అయినట్లు, ఈయన నవలలు వాలా వాటిలో పథ మాధ్యా 

౨ూూలు ఎంతో ఆక ర్షణీయంగా వుంటాయి, నూచన (పాయయమైన 

వివరాల సహాయంతో ఆయన కథలో సంశయ స్ధితిని సృష్టించి పోవ. 

స్తాడు, ఆతీం|సియ శ కులకు సంబంధించిన మధ్య యుగపు భావాలు 

(కాల్ రిడ్ పద్యాలలోవ లె, సాం ఎతిక భావ పక టవలు (నారో 

దయ్!" లో "పెద్ద పులుల పోట్లాటనల్స్రై (ప్రతీకార భావాలు. ఊప 

కథా కల్పనలు (ఒకొ_క్క_ప్పుడు రెండు. మూడు కూడు), చిన్న 

చిన్న ఢ కల్పనలు, దూరువేపాలు (“ఉం కాల్ి, *నూదో్ను 

దయ్?” “౫4వ లె, జ్యోతిష్కులు, రాజప్ప తుల ఛెర్యసావా సాలు, 

(ోరూవ్ నగర్ చీఠరాజకన్యాొలోవలె, కేళ సంచాగులైన గాయ 

కులు, గేయక రలు గామాణుల భాష, వారి యాస మాటలు, 

చెనిక +బెరాలు, రాజ ఫవనాలు ఇవన్నీ కలిసీ ఆక ర్షక మైన ఆధ్యా 

తక పరిసరాల చే ఆవరింపబడిన మధ్య యుగపు వాతావరణాన్ని 

సృష్టించడానికి తోడ్పడతాయి, కాని ఈ నవలలో చార్మితిక సత్యం 

కొదిగాై చా లేకపోలేదు. (బహుళః “రూల్ నగర్ ఎవీరాజ్ 

కన్యా లో తప్పు, ఈ నవలలు కూడా ధారావాహికంగా నే వెలు 

నర్జాయి. అందువల్ల ఆతిధీర్ణ త, పాతల జేర్ల ను గురించిన తికమళలోప 
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శూయిస్ట మైన నిర్యాణము, పాత్రలను పద్రతులను తిరిగి తిరిగి (ప వేళ 

పెట్టడం, సంఘటనల సారూప్యత ఆయన సాంఘీక నవలఅలోవలెెనే 

సిటిలో కూడా ఉన్నాయి, ఆడే, స్కాట్ ఒక్క వివయంలో 
లు 

'భీదిస్తారు* స్కాట్ చరిత్ర విషయంలో సాంప్రదాయ కన హవ 

డృష్షికలవాడు. ఆ-పే తన పాఠకులలో ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పడానికి 
లు ఈ ౬) 

(పయలత్నీ సాడు. ఆయన కేల, రచనా విధానము కాలానికి ఆను 
CC అతో ము 

గసుషముగా ఉండమమే కాక లాలి త్యానికి వరవడిగా ఉంటాయి 

ద ఆ ఆళి ఖే ఆశే తన చార్మిత్రిక నవలలలో శీ పురుష. పాత్రలను 

సుమారు నూటిని చితింఛాడు. అందులో ఆరవై మంది ఇారితిక 

వ్య కలే. రాషసుడు _ చం[దగుపుడు, రణ్నుస్ ఖాన్ _ రామ 
వా అడ్ వాలీ 

కాజా ళహాిజ్ _ ఆదిల్ షా బౌెరుగ్ బేబ్ _ అఫ్ జల్ ఖాన్ _ ఉదయ 

భాను. శివాజీ _ జురంగ్ జేబ్, శంభాజీ _ రాజూరామ్, జయ 

చంద్ _ పృథ్వీరాజ్, మాధవ్ రావ్ _ రఘునాధరావ్ ఈ జంట 

అలో ఒక మంచి పాతక చెండవ పా కాన. కంగా ఉంటూ, 

మంచి _ చెడుల పోరాటంలో మంచి ఎలా గాలుసే పాం దుతుందో 

చూప్రు తాయి. ఆక్యు త్బావావంతులు, సార త్యాగులు అయిన శ్రీ 

పురుషులు, మంచి పనులకు సహాయం చేసిన వివేక వంతులెన మహో 

తులు, తేమ తమ మళొలలో మూఢ నమ్మకాలలో "పట్టుదలగల 

వర్గారులం ప్ ంసాత్మక చర్యలు _ వాటి ఫలితాలు, (న్ 

సంపన్నులు, 'చోహులు, చంచల మనస్కులు, కృత స సంకల్పులు _ 

పాశకల టె త్యుక్యాన్ని వృద్ది పరవ జాని క తోడ్పడ తారు, సత్య 

వాదిళ్వానికి, సత్యశీలాని క, శ్రైశ్యానికి ఇ మూత్యుబుద్ |, జూపకళ కిక్? 

ఆవ్య[గ చితానికి “ సావభ్యా? ఆశే పాత్రను షాశోవలు ఎల్లప్పుడు 

జాపకం ఉంచువంటారు. ఆ ప్మాతను (ప్రధాన పాఠచేవీ ఒక నవ 
ఇ pa 
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లను (వాయాలని ఆయన సంకల్పం ఇర కేర లేదు. ఈ కొగ్గి పరిమితిలో 
(గ) 

ఆయన చితీంచిన పాతం న్నింటోని చర్చించడం సాధ్యంకాదు, కాని 

బారి తికి నవలలో సన్ల పాతీలు - రాత సుడు (చంద్రస [); 

రన్ దుళలాఖాన్ (ఊపషఃకాల్ ౧) నమన్ పాల్ (రూవ్ నగర్ శీరాజ్ 
య 

కన్యా) తారాబాయి (సూఠో(ోదయ్,, రణడెవి (సూక్యగహణ్) 

కోట అధికారి భార్యవంటివి _ బాలా ఉన్నాయి, వార్మితీక నవల 

లలో గోడఊపఃకాల్”, “రూవ్న౫ర్ నీరాజక న్యా”, (క జ 

ఘాత *%, డ్ ఆలాపణ్ సీంహ్ోలా”, అనే నవలలు పౌఠపలన 

ఆకరి ౦0చి వారిని మం తే మగులను చేసాయి, 
షె ఆ థి — 

మరాఠీ సాహతంంలో వార్మితిక నవలా కడగా అషపే పేక 
లి చ లు 

చిరసాయిగా ఉంటుంది సాంఘిక నవలలు భావితరం వారిలో 
.@® 

అంఠిగా అభిరుచిని కలిగించక పోవచ్చు, 

నవలలే శాక ఆయన కృతులు చాలా ఉన్నయి, పద్యాలు 

చాలా [వాశాడు, నాటకాలు, వ్యాపాలు కొన్ని ఆనవాదం చేశాడు, 

మరికొన్ని స్వయంగా శాడు, ఇప్పుడు గోచిన్న కథో అనే శేరు 

గలవి, చిన్నచిన్న జీవిత చరితలు (వాశాడు, పూలా ఉపన్యా 

సాలు యిచ్చాడు, అందులో కొన్ని గంధ రూపంలో (ప్రచురింప 

బడాయి, 
a 
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కరముత, నాటకళకా! 

ఆే కవిత్వం విషయం తీసుకొం యే విద్యార్థి దశలోనే ఆయన 

“శిష్యజన విలావ్*”” ఆఅౌనే శోక గతాన్ని వాకాడు, అది ఆయద 

ఈరువాత (వాసిన పద్యాలప అగగామి, ఆయన విస్తారంగాను, 

నియతం గాను పక్య రచన చేయలేదు, ఆయన పద్య రచన వాలా 

వరక ఇంగ ప్నుండి అనువాదమే, ఉదాహరణకు లాంగ్ సె 

(వానీన “శకేవిత గీతము”, షెల్లీ (వాసీన “స్కై లార్ స టా 

కొన్ని చిన్న పద్యాలు సంస్కృృతనుండి కూడ అనువదించాడు, 

“గడ్ ఆలాపణ్ సింహ్గేలా” లో ఆయన (వానీన కల్పిత “గేయము 

వాలా (ఆక్ మైనర్ ఆంద మైనదీను, దానిలో వీర రసము లోణికస 

లాడుతూ ఉంటుంది, విషయంలోను, విధానంలోను ఫురాతన 

“హాదాలమి ఆయన బాగా అనుకరించ కలిగవవాచే, అవి ప్రురాతేన 

“పద! కర్రల చీర్గ త్రో సులభంగా చలామణీ అయ్యేవి కూడాను, 

“శాంతే మంగల. ఆశే ఫేకుతో పద్యాలలో ఒక పెద్ద కృతిని జ 

అంటే ఆయన వమా 3 జ్ఞాప కార్భయు ఒక శశాత ఆయన 
దిన 

తలచాడు, శాని అందులో మయ. ఇరవై రెండు పద్యాలు _ అంటే 

“విద్యావతరణము” ను గురించి (శాసీనవి EX మాతం దొరికాయి, 

హస్య ర సవూరితౌ'లె న పద్యాలు కొన్ని (వాశాదు, శాని అవి 

(వస్తుతం బొత్తిగా దొరకడం లేదు, రవీందనాధ్ టాగూర్ (వాసీన 

ఈగ ఖాంజలిోని ఆయన వచనంలోకి అనువదించాడు. అనువాదంశా 
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ఆడి వాలా మంచి (గంధ మే, ఆసలు (గంధంలోని ఖావం దానిలోకి 

ఆ౭ంవంగా తీసుకొని వచ్చాడు. శాని ఆది వచన [గంధం కావడం 

హో స్యరమాధుర్యం కనిపించదు, 

“సంత్ సఖ” “పతి పింగళా” అవే రెండు నాటకాలను 

ఆ (వాకాడు. *సంతసఖూిలాో ఇతి వృత్తము పండరివాధు దైన 

వికల్. (పభువుయొక్క_ భక్తురాలిని ఆమె అత్తగారు; భర్త దిగంబర్ 
హల్ హింసీంచిన గాధ, ఆమె పండర్ వూర్ యాత వేయడానికి 

నిశ్వాయించుకోని బయలుదేరుతుంది, ఆమె ఆ త్ర్తగారు భర్త అమెను 

వెన కక లాక్కొ_నివచ్చి, బాధించి, సం కెళ్లు వేని ఒక గదిలో 

అంచు తారు. విఠల్ స్వామి ఆమె ఆకాకాన్ని ధరించి, అమె 

ఆక్తవ, భర్తకు సేవచేయడానికి ఆ యింటిలో నిలిచిపోయి, అమె 

చేయదలచుకొన్న యాత్ర చేసీరావడానికి ఆవకాశం కల్పి స్తాడు, 

చగకద్దర్శనము అయిన తరువాత ఆమె అక్కడ చనిపోతుంది. అమె 

(ామౌానికి చెందిన భక్తులే కొందరు = మెక అంత్య కియలు జన పు 

తాత. వికల్ (పభువు భార్య రుక్ళిణీజేవి ఆమెను |బతికించి ఇరటిః 

పంపుతుంది. వాళ్లే గ్రామంలో వారు ఆమెను గు ్ రపడఆ'య, కాని 

ఆమె దయ్యమె వచ్చిందని భావించి వెంటబడి తరుముతారు. ఆఅళరీర 

వాజి పలుకులతో రవాస్యము చివరకు బయటపడుకుంది. ఈ నాటకం 

“కరమణూక్ ” వసంత రు సంచికలో 1_1_1911 న |పకటితమయింది. 

ఈ నాటకం “దృష్రాంత నాటకమిని, లోకమాన్య తిలక్ (విటి 

వాళతో చేస్తున్న పోరాటాన్ని దృహైంతంగా పెట్టుకొని ఆపై ఈ 

నాభుశాన్ని (వాశాదని కొందరు అభ్యిపాయపడ్డారు. శివ్ రామ్ 

వవాజీన్ పరాంజెపే, కృహ్టైజీ ప్రభాకర్ ఖాడిల్ కర్ కవానిన 
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దృసష్టాంత నాటకాల వంటిదే ఈ నాటకం కాడ. (కూర మెనీ (లిటివ్ 

(పభుత్వేము ఆ త్త గారుగాను, చేశ దోహులు ఆమె కుమా గాను 

చత్రింపబుాయు. గదిలో సంకెళ్లతో ఖైదు చేయబడడమ' నే న "కెలు 

న్తూనే ఉంది గదా! హాటక తతో + భగవర్సహాయంతో సఖు విడు 

దం శావడంతో |; పీకు కల చి క్రలోభవ ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

ఈ దృస్తాంత నాటక (ప్రదర్శన ముంతలో పీకు కులు ఆసలు విసు 

యాన్ని |గహీంచి చప్పట్లు కొక్ట్రేవారు. నాట్య కళా (ప్రవ ర్హక నాటక 

సమాజంలోని (న్. నటులు వ గంధర్ ౪, వరహరి పళాం 

జపే ఆశేవారు, వాసుదేవ్ రావ్ పట్ వరన్ ఆనే ఆయన స్వయంగా 

తన భజన సమాజంతోను, తన మృదంగంతోను. మాస్టర్ కృషన్ 

"ల్ మరాక్కే ఆయనవంటి మరి కొందరు రెండవ తరగతి నటులు 

కలిన్ ఈ నాటకాన్ని దిగ్విజయంగా 'పదర్శిం చేవారు. నాటక శాలలు 

పట్రకం'ణా (పేకుకులు శె క్చేవారు, డబ్బూ పుష్కలంగా వమా 

శ య్యేడి. ఈ నాటకం చిేకాలం కప్ ముంటుంది. ఈ నాటకంలోని 

= థ మహీపతి విగచితమయిన “సంగ్ విజయ్ిా”నుండి (౫ " ాంచబడింది. 

అ 

శకెండన నాటకం “సతి పం౫ళా శ్రీధర విరచితమయిన 

**వరీలామృత్ ?” అనే ంధలోని ఒక కధ_-పెన ఆధారపడ్డది, 

ఇజ్ఞయిన్ క చెండిన కాలకాణూార్యె కథ అనేజైన కథ, రైక 

పుం'స్క్బృత్ నాటకము “మృచ్చక టికి మయుక్క_ కొన్ని ఛా నులు 

కలిని ఈ నాటకంలో కథ తయారయింది, ఈ నాటకం జయో 

(పదమైన రచన కాలేదు. 

మాడు నాటళాలను, మూడు (పవాసనాలను ఆ ఆను 

వాడను చేశాడు. “జంరుధ్యజ్ ”' విక ర్ హర్యాగో 1వానీన 
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క“హెశ్నాని” పెనా సక కీర చరిత కాంగీవ్ (వాసినీ 

“డుభఖిక అయిన పెండి కూతురో మిదవూ గస సుమతీ విజయే? 

షేక్సొపియర్ (వాసీన “యతి! పత్రి” చనా ఆధారపడి నాయి (పహ 

సనాలు మూదూ _ఖించి నాటక రచయిత మోలియర్ గచనల వే 

ఆధారంగా కలి ఉన్నయి. “ధూర్త విలసీఇా” అనే (ప్రహసనం 

“టర్ టఫ్” మోదను, “మామాన్ ముజ్కువ్ వె ద్యబొవా” ఆ వేది 

ఈలా మెడినీయా మాల్ ేేలబూ" మీదను, “జబ్రీచా వివాహ్ిి 

అనే మూడవ (వహసనము “యల్, మౌరిట్ ఫోక్) మోవను ఆధార 

పి (వాయబక్షాయి. విజాతీశు వావెవంణము అనే లోపంవల (ఒక 

(పహసననంలో హెయ్ళే అనే పేరు కూడా కనపడుతుంది ఈ 

(పహసనాలు (పజలలో రాణించ లేదు, 

“మబాణాడ్ పణాదకలస్** అనే ఉ ేక పూరిక మైన నవలను 

ఆస్తే వాకాడు. అది ఒక అనువాదము. 

ఇక ఆపే రచనలభో Ese చుకో తగినవి ఆ 

అందులో “షే సక్స పియర్ ఆక కఫ? అనే పేవతో (మేస్సపేయక్ 
చ నో ఖా F కక అ 31? Mins ద ఆధారపడి ౦కు వ్యాసా మోర సశరితులు 

యన వ్యాసాల. 

ఉీరుతో రెండు డు వ్యాసాల, a జ. అసె రాస 

aes ఉన్నాయి కల్పనా సాహిత్యంలోని కత్ఫయు”, 

“కల్పనా సాహీత్యంలోని వాస్తవికత” భగ వద్లీ తా (పబోధము 

(శంకరాచార్య న్యా మి ఆడై త సిద్దాంత వివరణము, మహాభారత 

మందలిసిక్కె జూన్ సూ ఆక్ మిల్ ఉఊపన్యాపాలలో వ్యక్త కంగు నీతి 
లు ళు ఓ 

అనే వివయాలపె ఆెపీ ఉపన్యాసాలు యిక్నాడు. “నవ్య, 
గ్ a అణు గె 
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“ప్రురాణకాలప్రు ఆయుధాలూ అనే విషయాలపె ఆయన ఉపన్యా 

పొలు చిలకాలము జాపకముంటాయుి, 
ఇ 

బాం చాయి విశ్వవిద్యాలయంలో “విల్నన్ లలా జికెల్ 

లెక్చర్"? అనే ఉేరుతో “మురారీ _ శాని మూలాధారాలు అభి 

వృ! అనే విషయంమోడద ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు కొంతే 

లోపభూ యిష్టం గానే ఉన్నయి. భాసా రంగంజో ; పస్తావించ చ తెగిన 

అనేక సమ ప సస్టలను వదలి వే వని కెప్పదాటుగా జల్ ప 
లగి 

ఉన్నత పాక ళాల వధ ల సమతుంలో ఇచ్చిన చిన్న చిన్న 

ఉపన్యాసాలు ఇంకా పదమూడు ఊన్నాయి, 

ఆయన వానీన చిన్న కధలు ముఫ్పై అయిదు, అధునిక 

మరాఠీ చిన్న కధకు అవి మాగదర్శ్గకాలు. అందులో కొన్ని మంచి 
౧ % 

అభిరుచి జన కాలుగా వున్నాయి కానీ వాటిలో వున్న నీతి బోధ 

శల్వే 1 వాటి మెప్టుదలప కొంతీ ఆటంకము కలిగస్తుందిం 

ఆళున చిన్నచిన్న జీవిత చర్మితలను ఇరవై (వాశారు, 

అంగులో భారత దేశానికి, పాళ్చాత్య దేశాలక చెండన వీర పుకు 

ములు నాకీమణుల జీవిత వార్మింలు న్నాయిః వాట్ నిబట్టి ఆయన 

జనాద-ణీమిత వ్య కృమవునున నగి, ఆనన గుణగణా 

డానికి కూడా సావశాళశము See 

య్యాకేలక సంబంధించిన ఆయన కచ*లో రెండు చదవ తేగి 

నవి, సొదటిది *ఖాంన్డ్లా పర్వతాల సౌందర్యము”, శెండకది 

లక్షణ్ రాలా,’ 
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ఆపే సాహీశ్యాన్ని గురించి సంక ప సమితు పూరి 
౬ నూ! కూ 

ఆయిర6గి,. ఆయన ('పళంపార్షు డె న మరారీ రచయిత, కెలికి ఒక 

పతక్యేకత వున్నది. అభి ప్రాయాలు ఆశాలపు వాటికం కు ముందడుగు 
చేశాయి ఇవే ఆయన వ్యకి శ్వాన్ని మనఃపూర్వక తిను సింప 

చేస్తాయి. జేళపు సాంఘిక రాజకీయ జీవితంలో (ప్రయోజనకర మెన 

పాత్రను ధరించిన కొద్దిమంది మేధావంతులైన సాహిత్యి వే త్తలలో 

హరినారాయణ్ ఆపే ఒకరు. ఆయన తనరచనలలో చూపిన అకృతి 

మతం, ఆయన ఉతమ వ్యకి శాక (పబల మన డాదా హగణ, 
ల అటి ఓ! వాలి ళు దు 

ఆయన మరాఠీ సవలక నూతన పణమాశణాన్ని *వ్పించాడు. వివిధ 

సాహిత్యా - “రంగాలలో | శేష వడా, వప ఫాశతుండూ మున (గంధ 

కర్తా చిరకాలము wr erg ఆయన రవవలు, ఆద ప 
మై జా 

వళం చేత. యన తొతే జయంతి ఈెవాల అజంతేరము ఇ ఇకో 2 ల్లో (6 wed 
a 

మవుతున్నాయి* అందుకు మహా?" వ (పభ 

మనసు క్ లు ఉండాల ఆయన రచవలను ఆవరించదవలనిన౫-గా 

మరాకీ సాహిత్య పాఠకలను మే. వినయ వూవస్వకంగా 9 స్వు 
G ౨ 

న్నాము, ఆయన (గంధాలను చదవడంవల్ల ఆయన (పతిభను వారు 

వివరముగా తెలుసుకొని లాభము SRR SRE 

లి ర్జీ bes ర్త 

పోలార్ వర్క్స్ :తంబు శెట్టి వీధి మదరాసు.1, 
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